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S.C. DRUMURI MUNICIPALE S.A. 

 
RAPORT DE ACTIVITATE PE ANUL 2009 

 
 
 

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 2009 este de 260 salariaţi faţă de 291 salariaţi în anul 2008.  
Investiţiile societăţii în anul 2009 au fost  de 1.020.288 lei ( aprox  269.205 EURO ). 
 
       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  

 
 In anul 2009,S.C. Drumuri Municipale S.A. Timişoara a efectuat lucrări în baza contractelor de 

executie adjudecate in  urma participarii la licitatii   organizate de către Primăria Municipiului Timişoara 
sau alţi beneficiari . 
 
       Structura valorica a realizărilor pentru anul 2009 a fost  următoarea : 
 
A. Licitaţii câştigate din fondurile alocate de Consilul Local al Municipiului Timişoara la lucrări 

nominalizate :  4.771.893 lei 
 

B. Licitaţii câştigate din fondurile alocate de Consilul Local al Municipiului Timişoara pentru reparaţii 
şi întreţinere străzi : 20.881.476 lei 

 
C. Lucrări pentru diverşi beneficiari , vânzări de materiale şi produse finite :  6.838.084 lei 

 
 

............................................................. 
Total realizări anul 2009 = 32.491.453 lei 

 
 

Valoarea realizărilor S.C. Drumuri Municipale S.A. aferente anului 2009 (32.491.453 lei) s-a diminuat 
cu aproximativ 53.14 %  faţă de  valoarea  realizărilor aferente anului 2008 ( 69.342.320 lei ).  
 
         Structura realizărilor pe surse de finanţare ( valoric şi fizic ) este următoarea :  
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A. Licitaţii câştigate din fondurile alocate de Consilul Local al Municipiului Timişoara la lucrări nominalizate   
( lucrări de investiţii ale Consiliului Local Timişoara) :  
 
  

 
Valoare realizată = 4.771.893  lei, iar din această valoare s-au realizat : 

• Carosabil =  17.995 m2 
• Trotuare   =    4.950 m2 

 
Lucrări realizate :  

- Amenajare strada Bârzava                                                               =  1.125.204 lei  
- Amenajare strada Efta Botoca                                =    645.490 lei 
- Reparaţii strada Bârsei                                                                      =    427.259 lei  
- Amenajare strada Jose Silva                                                              =    185.664 lei 
- Amenajare strada Mureş                                                                   =    843.701 lei 
- Pasaj Calea Şagului                = 1.544.575 lei 

 
B. Licitaţii câştigate din fondurile alocate de Consilul Local al Municipiului Timişoara pentru reparaţii şi 
întreţinere străzi : 
  
 Valoare realizată =  20.881.476 lei, iar din această valoare s-au realizat : 
 

• Carosabil  = 179.000 m2    
• Trotuare   =    24.900 m2 , din care : 

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

• Carosabil =  93.653 m2 
• Trotuare =  0 m2 

 
2. Reparaţii cu caracter de urgenţă în sud-ul municipiului Timişoara : 202.612 lei  

• Carosabil = 1.654  m2 
• Trotuare =  - m2 

 
3. Lucrări de reparaţii şi întreţinere străzi de pământ şi piatră spartă : 7.243.417 lei  

• Carosabil =  83.700 m2 
• Trotuare =  - m2 

 
4. Lucrări de deszăpezire şi combaterea poleiului : 575.091  lei  
5. Lucrări de reparaţii şi întreţinere trotuare la Nord-ul şi Sud-ul municipiului Timişoara : 3.382.167 lei  

• Trotuare =  24.900 m2 
C. Lucrări pentru diverşi beneficiari , vânzări de materiale şi produse finite : 

 
  Valoare realizată =  6.838.084 lei, iar din această valoare s-au realizat : 
 

• Carosabil  = 72.020  m2 
• Trotuare    =     970 m2 

 
 
 
 
1. vânzări materiale şi produse finite : 1.141.330 lei 



2. închirieri pentru transport şi utilaje :   366.447lei  
3. încercări de laborator : 88.443 lei       
4. Lucrări realizate în Municipiul Arad : 173.818 lei  
5. Lucrari realizate in comuna Zabrani:   833.263 lei  
7. Alte lucrări realizate pentru terţi : 4.234.783  lei  

 
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 = 33.739 to 
- Betoane de ciment = 3.452 mc 
- Balast stabilizat = 167.5 mc 
- Borduri = 52436 buc 
- Plăci beton = 65 buc 

 
Balastiera Găvojdia  
       balast =  18.765  mc 
 
Balastiera Vărădia de Mureş  
       Sorturi = 3.620 mc 
       Balast  = 2.374 mc   
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