
S.C. DRUMURI MUNICIPALE S.A. TIMIŞOARA 
 
 
1. COMPONENŢA SOCIETĂŢII 
Conducătorul societăţii este dr. ing. Cornel Bota. 
Numărul mediu de personal în anul 2006 este de 265 salariaţi faţă de 247 salariaţi în anul 

2005. 
Productivitatea muncii a crescut de la 128.337 lei/salariat în anul 2005 la 130.100 

lei/salariat în anul 2006. 
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2. OBIECTUL DE ACTIVITATE AL SOCIETĂŢII 
Obiectul de activitate al S.C. Drumuri Municipale S.A. Timişoara este construcţii, 

întreţinere şi reparaţii drumuri, străzi, platforme, terenuri de sport. 
În continuare vă prezentăm lucrările executate de societatea noastră cantitativ şi valoric. 
S.C. Drumuri Municipale S.A. Timişoara a executat lucrări de: 
− Întreţinere drumuri şi străzi; 
− Realizarea de îmbrăcăminţi asfaltice , beton şi piatră spartă; 
− Construcţii de drumuri şi străzi noi; 
− Refacere străzi după spargeri şi intervenţii; 
− Comercializarea de materiale şi semifabricate; 
− Lucrări de deszăpezire şi combaterea poleiului; 
− Încercări de laborator. 
 
S.C. Drumuri Municipale S.A. Timişoara a efectuat lucrări în anul 2006, ca urmare a 

adjudecării contractelor de execuţie, în urma participării la licitaţiile organizate de către Primăria 
Municipiului Timişoara sau alţi beneficiari. 
 

Structura valorică a realizărilor pentru anul 2006 a fost următoarea: 
 
A. Licitaţii câştigate din fondurile alocate de Consiliul Local al Municipiului Timişoara la 

lucrări nominalizate: 12.058.018 lei 
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B. Licitaţii câştigate din fondurile alocate de Consiliul Local al Municipiului Timişoara 

pentru reparaţii şi întreţinere străzi: 13.725.573 lei 
 
C. Lucrări pentru diverşi beneficiari, vânzări de materiale şi produse finite: 19.055.583 lei 

 
Total realizări anul 2006 = 44.839.174 lei 
Valoarea realizărilor S.C. Drumuri Municipale S.A. aferente anului 2006 (44.839.174 lei) 

a depăşit cu aproximativ 19 % valoarea realizărilor aferente anului 2005 (37.722.183 lei). 
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Structura realizărilor pe surse de finanţare (valoric şi fizic) este următoarea: 

 
A. Licitaţii câştigate din fondurile alocate de Consiliul Local al Municipiului Timişoara la 

lucrări nominalizate (lucrări de investiţii ale Consiliului Local Timişoara): 
 
Valoare realizată = 12.058.018 lei, iar din această valoare s-au realizat: 
− Carosabil = 66.498 m2 
− Trotuare = 19.922 m2 

 
Lucrări realizate: 
- Amenajare Inel II Calea Aradului - str. Antenei = 221.658 lei 
- Amenajare str. Traian Vuia = 1.232.761 lei  
- Consolidare Calea Dorobanţilor , str. Şaguna = 538.254 lei 
- Modernizare str. Nemoianu – Bd. Ferdinand – str. 16 Decembrie = 1.092.732 lei 
- Amenajare strada Ulpia Traiana = 1.468.774 lei 
- Modernizare Bulevardul Revoluţiei = 6.215.624 lei  
- Reorganizarea circulaţiei Ferdinand – Nemoianu – C.D. Loga = 1.180.139 lei 
- Modernizare strada Cassian Munteanu = 108.076 lei  

 
B. Licitaţii câştigate din fondurile alocate de Consiliul Local al Municipiului Timişoara 

pentru reparaţii şi întreţinere străzi: 
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Valoare realizată = 13.725.573 lei, iar din această valoare s-au realizat: 
− Carosabil = 198.621 m2, din care: 
 
Lucrări de reparaţii şi întreţinere străzi situate în sud-est şi sud – vest - ul municipiului 

Timişoara: 7.531.755 lei 
− Carosabil = 97.805 m2 
− Trotuare = - m2 
 
Reparaţii cu caracter de urgenţă în sud-ul municipiului Timişoara: 184.286 lei 
− Carosabil = 1.685 m2 
− Trotuare = - m2 
 
Lucrări de reparaţii şi întreţinere străzi de pământ şi piatră spartă: 3.500.002 lei 
− Carosabil = 74.856 m2 
− Trotuare = - m2 
 
Lucrări de deszăpezire şi combaterea poleiului: 359.677 lei 
Reparaţii capitale în zona de locuinţe Dâmboviţa: 2.149.853 lei 
− Carosabil = 24.275 m2 
− Trotuare = 2.022 m2 

 
C. Lucrări pentru diverşi beneficiari, vânzări de materiale şi produse finite: 
Valoare realizată = 19.055.583 lei, iar din această valoare s-au realizat: 
− Carosabil = 82.541 m2 
 
a. refaceri străzi după spargeri-intervenţii în municipiul Timişoara: 
  
Valoare realizată = 511.052 lei, iar din această valoare s-au realizat: 
− Carosabil = 4.627 m2 
− Trotuare = 239 m2 
 
b. vânzări materiale şi produse finite: 10.965.129 lei 
c. închirieri pentru transport şi utilaje: 103.067 lei  
d. încercări de laborator: 48.386 lei 
e. Modernizarea infrastructurii liniei de tramvai în municipiul Timişoara: 2.069.877 lei 
f. Lucrări efectuate pe drumurile judeţene: 5.120.498 lei  
g. Alte lucrări realizate pentru terţi: 237.573 lei  
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Menţionăm că societatea Drumuri Municipale S.A. Timişoara a folosit pentru execuţie 

materiale exploatate în balastierele proprii, semifabricate produse în baza de producţie (mixturi 
asfaltice, betoane de ciment, pavaje de beton, borduri, dale etc). 

 
Depozit: 
- Mixturi asfaltice = 84.167 to 
- Betoane de ciment = 6.966 mc 
- Balast stabilizat = 2.648 mc 
- Borduri = 54.180 buc 
- Plăci beton = 99 buc 
Balastiera Găvojdia 
- balast = 20.221 mc 
 
Balastiera Vărădia de Mureş 
− Sorturi = 5.559 mc 
− Balast = 6.200 mc 
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