
S.C. PIEŢE S.A. TIMIŞOARA 
Str. Ovidiu Balea, nr. 2 
Tel: 471427, fax : 471425 
Nr. …………./……………….. 
 

 
S.C. PIEŢE S.A. TIMIŞOARA 

 
 
S.C. PIEŢE S.A. TIMIŞOARA, este o societate de interes local, având ca acţionar 

unic Consiliul Local Timişoara. Obiectul de activitate al societăţii este de prestări servicii în 
cadrul pieţelor. 

 
Numărul total al angajaţilor este de 82 persoane, iar directorul general al societăţii 

este d-l ing. VICTOR ŞTEFAN. 
 
S.C. PIEŢE S.A. TIMIŞOARA, are în componenţă 10 pieţe, din care 8 pieţe sunt 

cu profil agro-alimentar, una talcioc şi Piaţa de Gros, Mega Fresh. Fiecare piaţă are un şef 
piaţă şi un ajutor şef piaţă. Componenţa pieţelor este : 

 
1) Piaţa IOSEFIN, şef piaţă SELEJAN DORIN  
2) Piaţa Timişoara 700, şef piaţă TĂMAŞ MARIA 
3) Piaţa BADEA CÂRŢAN, şef piaţă CHIRILĂ MIRCEA 
4) Piaţa GIROC, şef piaţă MATEŞ MARIA 
5) Piaţa DACIA, şef piaţă MANYUR IOAN  
6) Piaţa DOINA, şef piaţă DRĂGULETE ALIN 
7) Piaţa BĂLCESCU, şef piaţă PETRIŞOR ŞTEFAN 
8) Piaţa MEHALA, şef piaţă LUGOJAN PETRE 
9) Piaţa LIPOVEI, şef piaţă PELICI JIVCO,  
10) Piaţa de GROS, şef piaţă LEABU IOAN 
 

In anul 2007, activitatea financiară a societăţii s-a încheiat cu rezultate pozitive, 
înregistrându-se un profit brut de 254.311 RON. 

Societatea noastră nu are obligaţii restante faţă de bugetul de stat sau bugetul local 
şi nici faţă de alţi furnizori sau creditori. 

Veniturile totale ale societăţii, în anul 2007, au fost de 5.462.505 RON, cu o 
creştere de 19% faţă de anul anterior. 

In ceea ce priveşte realizările anului 2007, de menţionat ar fi: 
 

- reparat acoperiş hală în Piaţa Giroc; 
- reparat copertină în Piaţa 700; 
- extindere reţea canalizare în Piaţa Mehala;  
- reparat îmbrăcăminte asfaltică în Piaţa B.Cârţan; 

Pentru celelalte pieţe s-au făcut doar lucrări de întreţinere curentă.  
 
În anul 2008, obiectivul principal de investiţii, îl constituie investiţia din Piaţa de 

Gros Timişoara, care constă în închiderea copertinei metalice, destinată producătorilor 
particulari, cu panouri şi amenajarea de noi boxe. 

 
Totodată S.C.PIEŢE S.A. Timişoara, intenţionează achiziţionarea de 

presocontainere pentru colectare deşeuri şi o eventuală extindere a Pieţei de Gros, cu încă 1,5 
ha şi realizarea infrastructurii necesare. 


