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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 78 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  
8) Piaţa MEHALA, şef piaţă IONESCU IOAN 
9) Piaţa LIPOVEI, şef piaţă PELICI JIVCO,  
10) Piaţa de GROS, şef piaţă MINDA IOAN 
 

In anul 2008, activitatea financiară a societăţii s-a încheiat cu rezultate pozitive, 
iar veniturile totale ale societăţii, s-au ridicat la suma de 6.784.212 lei. 

 
Societatea noastră nu are obligaţii restante faţă de bugetul de stat sau bugetul local 

şi nici faţă de alţi furnizori sau creditori. 
 
In ceea ce priveşte realizările anului 2008, de menţionat ar fi: 
 

- În PIAŢA MEHALA s-a amenajat o parcare auto pentru 423 autoturisme 
prin asfaltarea drumurilor de acces în piaţa auto, realizarea unui sistem de 
canalizare şi marcarea pieţei ; 

- În PIAŢA  DE GROS s-au construit 20 de boxe pentru comercianţii 
engros, prin închiderea laterală a copertinei existente; 

- În pieţele IOSEFIN, BADEA CÂRŢAN, MEHALA şi TIMIŞOARA 700 
s-au achiziţionat presocontainere pentru depozitarea şi sortarea gunoiului;  

- În toate pieţele s-au făcut lucrări de reparaţii şi întreţinere, curente. 
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Planul de investiţii pentru 2009 se prezintă astfel : 
 

A. PIAŢA BADEA CÂRŢAN 
1) Înlocuirea învelitoarei din prelată la copertina existentă; 
2) Realizarea unui chioşc în suprafaţă de 144 m2, sus pe hala de carne, pentru 

vânzarea de flori. Chioşcul va fi realizat integral din termopan, cu sistem de 
climatizare ; 

B. PIAŢA DACIA 
1) Achiziţionarea unui presocontainer pentru colectarea gunoiului şi înlocuirea 

astfel a containerelor de 1,1 mc; 
C. PIAŢA TIMIŞOARA 700 

1) Închiderea laterală a Pieţei de flori Timişoara 700 cu geam termopan, în partea 
dinspre Spitalul Militar; 

D. PIAŢA LIPOVEI 
1) Achiziţionarea unui presocontainer pentru colectarea gunoiului; 

E. PIAŢA DE GROS 
1) Realizarea extinderii pe 1,5 ha, printr-un proiect transfrontalier cu Ungaria. 

2) Închiderea şi a celei de a doua copertine şi obţinerea astfel a cel puţin 12 boxe 
şi, eventual o extindere a acestei copertine. 

3) Realizarea de 20 spaţii de depozitare, din tablă, pentru comercianţi, cu o 
suprafaţa de 22mp fiecare.  


