
 
 
 
 

RAPORT DE ACTIVITATE  
pentru anul 2007 

 
 
 

Obiectul de activitate al S.C. Drumuri Municipale S.A. Timişoara este construcţii, întreţinere şi 
reparaţii drumuri, străzi, platforme, terenuri de sport. 
  

Conducătorul societăţii este Dr.ing. Cornel BOTA . 
Numărul mediu de personal în anul 2007 este de 274 salariaţi faţă de 265 salariaţi în anul 2006.  
Investiţiile societăţii în anul 2007 au fost  de 6.664.148 lei ( aprox 1.996.000 eur ). 
Productivitatea muncii a crescut de la 130.100 lei/salariat în anul 2006 la 146.835 lei/salariat în anul 

2007.            
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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 2007 , ca urmare a 

adjudecării contractelor de execuţie , în urma participării la licitaţiile organizate de către Pimăria 
Municipiului Timişoara sau alţi beneficiari . 
 
 
Structura valorica a realizărilor pentru anul 2007 a fost  următoarea : 
 
A. Licitaţii câştigate din fondurile alocate de Consiliul Local al Municipiului Timişoara la lucrări 

nominalizate :  5.750.889 lei 
 

B. Licitaţii câştigate din fondurile alocate de Consiliul Local al Municipiului Timişoara pentru 
reparaţii şi întreţinere străzi : 19.774.130 lei 

 
 
C. Lucrări pentru diverşi beneficiari , vânzări de materiale şi produse finite :  29.572.047 lei 

 
 

............................................................. 
Total realizări anul 2007 = 55.097.066 lei 

 
Valoarea realizărilor S.C. Drumui Municipale S.A. aferente anului 2007 (55.097.066 lei) a depăşit cu 

aproximativ 23 %  valoarea  realizărilor aferente anului 2006 ( 44.839.174 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 = 5.750.889   lei, iar din această valoare s-au realizat : 

• Carosabil =  20.160 m2 
• Trotuare =      5.923 m2 

 
 
Lucrări realizate :  

- Modernizare Bulevardul Revoluţiei                                             =  4.808.508 lei  
- Reparaţii capitale în zona Dâmboviţa                                          =     942.381 lei  

 
 
B. Licitaţii câştigate din fondurile alocate de Consiliul Local al Municipiului Timişoara pentru reparaţii şi 
întreţinere străzi : 
  
 Valoare realizată =  19.774.130  lei, iar din această valoare s-au realizat : 
 

• Carosabil  = 259.868 m2   , din care : 
 

1. Lucrări de reparaţii şi întreţinere străzi situate în sud-est şi sud-vest-ul municipiului Timişoara : 
14.712.937 lei  

• Carosabil =  148.695 m2 
• Trotuare =  - m2 

 
2. Reparaţii cu caracter de urgenţă în sud-ul municipiului Timişoara : 524.224 lei  

• Carosabil = 5.586  m2 
• Trotuare =  - m2 

 
3. Lucrări de reparaţii şi întreţinere străzi de pământ şi piatră spartă : 4.536.969 lei  

• Carosabil =  105.587 m2 
• Trotuare =  - m2 

 
4. Lucrări de deszăpezire şi combaterea poleiului : 0  lei  
 
  

C. Lucrări pentru diverşi beneficiari , vânzări de materiale şi produse finite : 
 
  Valoare realizată =  29.572.047 lei , iar din această valoare s-au realizat : 
 

• Carosabil  = 150.645  m2 
• Trotuare    =   23.600 m2 

 
 
1. vânzări materiale şi produse finite : 11.175.458 lei 



 
2. închirieri pentru transport şi utilaje : 1.661 lei  
3. încercări de laborator : 53.554 lei       
4. Modernizarea infrastructurii liniei de tramvai în municipiul Timişoara : 354.368 lei 
5. Lucrări efectuate pe drumurile judeţene : 2.750.827 lei  
6. Lucrări realizate în Municipiul Arad : 8.340.809 lei  
7. Lucrări realizate pentru Direcţia Regională de Drumuri şi Poduri Timişoara : 884.294 lei  
8. Lucrări de modernizare a drumurilor din comuna Giroc : 3.540.411 lei  
9. Alte lucrări realizate pentru terţi : 2.470.665  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 e.t.c.). 
 
 Depozit :  
 

- Mixturi asfaltice = 113.775 to 
- Betoane de ciment = 7.489 mc 
- Balast stabilizat = 1.772 mc 
- Borduri = 56.967 buc 
- Plăci beton = 136 buc 

 
Balastiera Găvojdia  
 balast =  26.765  mc 
 
Balastiera Vărădia de Mureş  
 Sorturi = 4.794 mc 
 Balast = 4.464 mc   
 

 
 


