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RAPORT DE ACTIVITATE  
pentru anul 2008 

 
 
 

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 2008 este de 291 salariaţi faţă de 274 salariaţi în anul 2007.  
Investiţiile societăţii în anul 2008 au fost de 8.077.570 lei ( aprox  2.193.382 EURO ). 
Productivitatea muncii a crescut de la 146.835 lei/salariat în anul 2007 la 161.518 lei/salariat în 

anul 2008. 
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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; 
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• Lucrări de deszăpezire şi combaterea poleiului; 
• Încercări de laborator  
S.C. Drumuri Municipale S.A. Timişoara a efectuat lucrări în anul 2008, ca urmare a 

adjudecării contractelor de execuţie, în urma participării la licitaţiile organizate de către Primăria 
Municipiului Timişoara sau alţi beneficiari. 
 
 
Structura valorica a realizărilor pentru anul 2008 a fost  următoarea: 
 
A. Licitaţii câştigate din fondurile alocate de Consiliul Local al Municipiului Timişoara la lucrări 

nominalizate:  9.268.937 lei 
 

B. Licitaţii câştigate din fondurile alocate de Consiliul Local al Municipiului Timişoara pentru 
reparaţii şi întreţinere străzi: 30.087.020 lei 

 
 
C. Lucrări pentru diverşi beneficiari , vânzări de materiale şi produse finite: 29.986.363 lei 

 
 

............................................................. 
Total realizări anul 2008 = 69.342.320 lei 

 
 

Valoarea realizărilor S.C. Drumuri Municipale S.A. aferente anului 2008 (69.342.320 lei) a depăşit 
cu aproximativ 25,85 % valoarea  realizărilor aferente anului 2007 ( 55.097.066 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 = 9.268.937  lei, iar din această valoare s-au realizat: 

• Carosabil =  74.745 m2 
• Trotuare   =  12.472 m2 

 
Lucrări realizate:  

- Amenajare strada Agronomiei                                                         =    570.613 lei  
- Amenajare strada Trifoiului                                =    216.942 lei 
- Reparaţii capitale în zona Dâmboviţa                                              =  6.413.763 lei  
- Amenajare strada Bastilia, strada Zurich, intrarea Fortăreţei           =    749.403 lei 
- Amenajare strada Progresul                                                              =    353.967 lei 
- Amenajare strada Mureş                                                                   =    345.028 lei 
- Amenajare  strada Aida                                                                     =    347.153 lei 
- Pasaj Calea Şagului                =    272.066 lei 

 
B. Licitaţii câştigate din fondurile alocate de Consiliul Local al Municipiului Timişoara pentru reparaţii şi 
întreţinere străzi: 
  
 Valoare realizată =  30.087.020  lei, iar din această valoare s-au realizat : 
 

• Carosabil  = 264.300 m2    
• Trotuare   =    55.993 m2 , din care: 

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

• Carosabil =  166.997 m2 
• Trotuare =  - m2 

 
2. Reparaţii cu caracter de urgenţă în sud-ul municipiului Timişoara : 347.242 lei  

• Carosabil = 1.214  m2 
• Trotuare =  - m2 

 
3. Lucrări de reparaţii şi întreţinere străzi de pământ şi piatră spartă : 7.891.851 lei  

• Carosabil =  96.089 m2 
• Trotuare =  - m2 

 
4. Lucrări de deszăpezire şi combaterea poleiului : 252.063  lei  
5. Lucrări de reparaţii şi întreţinere trotuare la Nord-ul şi Sud-ul municipiului Timişoara : 
6.137.831 lei  

• Trotuare =  55.993 m2 
C. Lucrări pentru diverşi beneficiari , vânzări de materiale şi produse finite : 
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  Valoare realizată =  29.986.363 lei, iar din această valoare s-au realizat : 
 

• Carosabil  = 253.404  m2 
• Trotuare    =     6.990 m2 

1. vânzări materiale şi produse finite: 12.132.224 lei 
2. închirieri pentru transport şi utilaje: 340.896 lei  
3. încercări de laborator: 62.972 lei 
4. Lucrări realizate în Municipiul Arad: 5.037.103 lei  
5. Lucrări realizate pentru Direcţia Regională de Drumuri şi Poduri Timişoara: 261.036 lei  
6. Lucrări de modernizare a drumurilor din comuna Giroc: 7.034.702 lei  
7. Alte lucrări realizate pentru terţi: 5.117.430  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 = 128.827 to 
- Betoane de ciment = 8.217 mc 
- Balast stabilizat = 490 mc 
- Borduri = 63.798 buc 
- Plăci beton = 131 buc 

 
Balastiera Găvojdia  
       balast =  20.595  mc 
 
Balastiera Vărădia de Mureş  
       Sorturi = 5.213 mc 
       Balast  = 3.303 mc   
 
 
 
 
 
 

 


