
1 

 

SOCIETATEA  COMERCIALĂ   HORTICULTURA  S.A. 
TIMIŞOARA 

 
RAPORTUL PRIMARULUI PE ANUL 2010 

 
OBIECTUL DE ACTIVITATE AL SOCIETĂŢII: 

- Prestări servicii către primărie  şi populaţie; 
- Producerea  şi comercializarea  de material  dendrologic; 
- Producerea  şi  comercializarea  materialului  floricol: flori tăiate  şi plante  de 

apartament; 
 
COMPONENŢA  S.C. HORTICULTURA  S.A. 
Formată  din 3 secţii de  producţie: 

- Secţia  Horticolă – str. Avram  Imbroane  nr.70 A 
- Secţia  Spaţii Verzi – str. Spiru  Haret  nr.1 
- Secţia  Pepinieră – Calea  Urseni  nr. 30 
Total  angajaţi 213  persoane 

Director  general: dr.ing. Drăgilă  Andrei 
 
I. SINTEZA  ACTIVITĂŢII  PE ANUL  2010   la SECŢIA  SPAŢII VERZI 
“ÎNTREŢINEREA  ŞI AMENAJAREA SPAŢIILOR  VERZI  ÎN  ZONA I (CENTRALĂ)  
A  MUNICIPIULUI  TIMIŞOARA” 
A. Lucrări de întreţinere şi  plantări în zona  centrală: 
 

- Material  dendrologic: 
In anul 2010 s-au plantat din producţie  proprie: 
Arbori              46 buc  
Conifere           108 buc  
Arbuşti       8.184  buc 
Trandafiri        6.575 buc 
Plante  anuale              239.608  buc  
Plante  bienale                89.390  buc 
Plante  floricole       3.406 buc  

Total  valoare  material      1.051.623,60 lei 
     

-   Achiziţii materiale: 
Ingrăşăminte  complexe cu microelemente    528 kg 
Erbicide          11 kg 
Folie  protecţie           6 kg 
Gazon                          323,20 kg 
Nisip                 26,32 mc 
Pamât  vegetal                   498 mc 
Pământ  nutritive, turbă              5.306 litri 
Tutori                    213 buc 
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Plante bulboase             11.000 buc 
Cherestea  bănci pergole          7 mc 
Vopsea          70 kg 
Sistem  de udare prin aspersiune,execuţie parţială, întreţinere           415 ari 
Total valoare materiale     180.102,29 lei  
 

- Achiziţii  mobilier urban, gard  protecţie, arbori,  zonă verde: 
Gard  protecţie           36 ml 
Panou  identificare  arbori          2 buc  
Total  valoare mobilier urban, lucrări      14.438,58 buc 
             

- Manoperă: 
a.- Lucrări de înfiinţare  plantaţii noi: 
Săpat gropi pentru arbori, arbuşti, conifere, trandafiri       7.931 buc  
Săpat şanţ gard  viu                 126,60 mc  
Plantat arbori, conifere, arbuşti, trandafiri     8.102 buc 
Plantat gard  viu, buxus      775,50 ml 
Semănat ierburi  perene              5.048,30 mp 
Plantat răsaduri flori anuale, bienale             347.339 buc 
Aşternut pământ  vegetal             6  mc 
Extras pământ vegetal                        10 mc 
Pichetat  teren                  52.730 pct 
 
b.- Lucrări curente  de întreţinere a  plantaţiilor existente: 
Tuns ornamental gard  viu manual     80.837 mp 
Tuns ornamental figuri  izolate                  1.604 buc 
Tuns  gard  viu  mecanic      32.350 mp 
Tăieri corecţie arbori, arbuşti        7.908 buc 
Tăieri lăstari arbori                172.474 buc  
Dezgropat  trandafiri       24.686 buc 
Cosit suprafeţe manual            13.627,70 ar 
Cosit suprafeţe  mecanic                       49.754,47 ar 
Desfundat  sol                         41.018,76 mp 
Nivelat  teren                         17.687,70 mp 
Scos rădăcini             205 buc 
Doborât  arbori            163 buc 
Prăşit  arbori, conifere, arbuşti       66.303,10 mp 
Plivit, prăşit trandafiri, flori             747,50 ar  
Plivit  gazon           85 ar 
Udat arbori, conifere, arbuşti             12.510 buc 
Udat  gard viu                     35.802,40 ml 
Udat flori                       1.935,19 ar 
Îndepărtarea florilor trecute din rabate             1.450 mp 
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Udat  suprafeţe gazonate                           1.193 ar 
Combaterea agenţilor dăunători la flori           74.700 mp  
Combaterea agenţilor dăunători la arbuşti, trandafiri          21.186 mp 
Tuns manual plante mozaic       837 mp 
Inlăturarea zăpezii de pe garduri vii şi conifere          71.499 ml 
Administrare  îngrăşăminte  chimice      454 ar  
 
c.- Lucrări de salubrizare a  parcurilor şi a zonelor verzi: 
Întreţinere, curăţenie       28.464.000 mp   
Maturat  alei          9.874.000 mp 
Curăţat  teren de frunze, gunoi cu grebla pe peluze     15.140,48 ar  
Curăţat  alei de zăpadă      409.566,04 mp  
Strâns  şi depozitat  diferite  materiale        9.804,37 ar  
Încărcat, descărcat diferite  materiale         3.520,80 to  
Împrăştiat  nisip              85.450 mp 
Curăţat  alei  de  gheaţă             11.561 mp 
Pluguit  zăpadă            138.670 mp 
Total  valoare  manoperă              3.962.090,86 lei 
 

- Utilaj: 
Transportul  materialului dendro-floricol din pepinieră la  formaţiile de lucru  şi/sau la 
locul de plantare:transportul  frunzelor, a molozului şi a gunoiului vegetal din formaţiile 
de lucru la rampa de gunoi. 
 
Tractor U 650        15.452 km 
Tractor U 445, U550             33.734,50 km   
Bobcat,Freză pământ           535 ore 
Autocamion                  53.293 km 
Tocător crengi                       573 ore 
PRB             374 ore 
           

- Udatul suprafeţelor gazonate, a rabatelor de flori şi a trandafirilor, arborilor, coniferelor şi 
a arbuştilor cu autocisterna şi cositul mecanic cu tractor cositoare: 

Autocisternă            963 ore 
Total valoare  utilaj           736.928,16 lei  
Total realizări zona  centrală  an 2010    5.945.183,49 lei  
TVA                      1.271.721,05 lei    
Total valoare  situaţii:       7.216.904,54 lei  
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 1. Material producţie proprie: 
 Stâlpi pentru gard        610  buc 
 Contrafise         205  buc 
 Total material                     14.250  lei 
 
 2. Material achiziţie: 
 Sârmă ghimpată       115  kg 
 Cuie           30  kg  
 Total material achiziţie            562,20  lei 
 
 3. Manoperă           

 Săpat gropi        610 buc 
Plantat arbori,stâlpi       610 buc 
Reparat împrejmuiri gard              7.390 mp 
Incărcat – descărcat         20 tone 
Total valoare manoperă       83.592,70 lei 
 
4. Utilaj: 
Autocamion                           861 km 

 Total valoare transport      1.730,61 lei 
 Total valoare perdea de protecţie             100.135,51 lei   

TVA                        19.025,75 lei  
Total  valoare               119.161,26 lei  

  
ASOCIAŢII  DE  PROPRIETARI 
 Material dendrologic: 
 Arbori             55 buc  
 Arbuşti               35.562  buc  
 Trandafiri         227  buc 
 Conifere                         8 buc 
 Plante anuale                  6.225 buc 
 Plante  bienale          700 buc 
 Plante  floricole         449 buc 
 Total valoare material dendrologic                 253.397,54 lei  
  
 Materiale  achiziţii: 
 Gazon              27 kg 
 Total valoare  material achiziţii              437,40 lei  
 
 Utilaj: 
 Transport        1.603 km  
 Total valoare  utilaj                        3.222,04 lei  
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 Total valoare  manoperă         7.498,92 lei  
 
 Total realizări ASOCIAŢII     264.555,90 lei   
 TVA            51.685,18 lei 
 Total general                  316.241,08 lei   
  
ACHIZIŢII  MATERIAL  DENDROLOGIC: 

În  cursul  anului 2010 au fost achiziţionaţi arbori cu coroană  globoasă  şi de o  
valoare ornamentală deosebită  pentru plantările din  zona  centrală: 
  

Arbori         400 buc   
Conifere                   400 buc 
Arbuşti        800 buc  
Total valoare  material  dendrologic:               195.050,00 lei   
TVA                  46.812,00 lei  
Total  general material dendrologic               241.862,00 lei 
 

 OBIECTIVE  MAJORE  PE  ANUL 2011 
 1. Reamenajarea  şi  modernizarea  spaţiilor  verzi, alei, mobilier urban, gard împrejmuire 
în parcul  Poporului. 

2. Introducerea  sistemului de udare  prin aspersiune şi picurare  în parcurile şi scuarurile 
din zona  centrală  a municipiului Timişoara. 
 3 Achiziţii de specii noi de arbori şi conifere pentru dezvoltarea  bazei materiale  din 
pepiniera proprie. 
 4. Plantarea principalelor intersecţii  cu specii noi de arbuşti şi conifere de talie joasă. 
 5. Plantarea cu conifere, arbori, arbuşti şi plante perene în următoarele  obiective: 
 - Piaţa  Crucii  
 - Splai Titulescu 
 - Tudor  Vladimirescu 
 - Bv. Take Ionescu – mijloc 
 - Piaţa  Consiliul Europei 
 - Bv. M. Viteazu 
 - Centrul Civic – mijloc 
 - Pod Michelangelo – terase 
 - Calea  Lugojului 
 6. Plantări  de  rabate  cu  trandafiri pe  următoarele  obiective: 
 - Bdul  Pârvan 
 - Splai  ILSA 

- Splai  Galaţi 
- Strada  Mirceşti 
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7. Introducerea  culturii în  containere a arborilor, arbuştilor, plantelor  perene,plante  

anuale,  trandafiri şi conifere care ne  permit plantarea la  locul definitiv în tot cursul anului. 
 8. Introducerea unor specii noi de gazon în amestec, rezistente la secetă, umbră şi ger, 
conform standardelor  europene. 
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 9. Introducerea  gazonului rulat în vederea creşterii calităţii  lucrărilor, precum şi 
folosirea substanţelor fitosanitare pentru  combaterea  bolilor  şi dăunătorilor. 
 10. Întreţinerea suprafetelor cu arbuşti, trandafiri, plante  anuale şi bienale prin efectuarea 
la cel mai înalt  nivel de lucrări de fertilizare şi combaterea bolilor şi dăunătorilor. 
 11.Extragerea  arborilor bătrâni, bolnavi, plini cu scorburi din parcuri şi  înlocuirea lor cu 
specii deosebite în concordanţă cu specificul parcului. 
 12. Plantarea  arborilor cu aplicarea  sistemului  de  plantare  cu  furtun  flexibil  pentru  
udare  şi fertilizare direct  la  balot, precum  şi  ancorare  subterana  a balotului cu ţăruşi şi sârmă  
zincată. 
. 13. Pentru creşterea productivităţii şi calităţii muncii e necesară achiziţia următoarelor  
utilaje şi agregate aferente: 

- Cisternă pentru udat la  înălţime, fertilizat şi efectuarea de tratamente fitosanitare. 
- Maşină de  decopertat gazon. 
- Dispozitiv  de scos  cioate. 
- Utilaje  şi agregate  moderne necesare executării lucrărilor în zone  verzi. 
- Maşină de compactat şi transportat resturi vegetale (frunze). 
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