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SC Administrarea Domeniului Public SA (SC ADP SA), este o societate 
comerciala pe acţiuni, având ca acţionar unic Consiliul Local al Municipiului Timişoara 
şi a rezultat în urma reorganizării  fostei regii autonome Urbis SA. 

Societatea noastră are un număr total de 174 de angajaţi, si este reprezentată de 
ec. Liviu Barbu – în calitatea de director general şi ec. Angelica Lazi – în calitate de 
director economic. 

SC ADP SA este compusă din două structuri: Secţia de Construcţii, cu un număr 
total de 87 de angajaţi, care este condusă de sing. Duca Eugen – în calitate de Sef Secţie 
Construcţii; respectiv Serviciul Administrare Parcări, cu un număr total de 78 de angajaţi, 
care este condus de ing. Ionel Ursu – în calitate de Sef Serviciu Administrare Parcări. La 
angajaţii mai sus-menţionaţi se adaugă şi un număr de 6 angajaţi ce fac parte din 
personalul TESA, respectiv 3 angajaţi ale căror contracte individuale de munca sunt 
suspendate în condiţiile legii.  

Obiectul principal de activitate al societăţii noastre este cel prevăzut de Cod 
CAEN 4120 – lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale.   

Pe parcursul anului 2011, societatea noastră a acţionat în şase zone ale oraşului 
care duceau o lipsa mai acuta a locurilor de parcare. Astfel s-au amenajat 101 locuri de 
parcare pe strada Amforei şi pe strada Labirint, iar în acelaşi cartier s-a realizat 
decongestionarea zonei de blocuri de lângă bazinul de înot, unde s-au construit alte 150 
de noi locuri de parcare. De asemenea pe strada Crizantemelor s-au construit un număr de 
135 de locuri de parcare. În alte trei locaţii s-au început lucrările în anul 2010 urmând să 
fie finalizate în cel mai scurt timp posibil un număr de 230 de noi locuri de parcare pe 
străzile Romulus, Porumbescu şi Brancoveanu.  

Valoarea totală a investiţiilor mai sus-menţionate se ridică la suma de 2.850.000 
de lei, toate aceste investiţii fiind făcute conform programului stabilit cu Primăria 
Municipiului Timişoara. 

Cât privesc obiectivele majore pe anul 2011, societatea noastră precizează că cel 
mai mare proiect pe care îl desfăşoară în decursul anului 2011 îl constituie construcţia şi 
amenajarea parcării subterane din zona Pieţei Timişoara 700, realizată din finanţare 
privata, ceea ce va crea un număr de 475 de noi locuri de parcare într-o zonă foarte 
aglomerată a Municipiului Timişoara. 
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