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S.C. PIEŢE S.A. TIMIŞOARA 
 

RAPORTUL PRIMARULUI 2011 
            

 
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 75 persoane, iar directorul general al societăţii 

este d-l ing. VICTOR ŞTEFAN. 
 
S.C. PIEŢE S.A. TIMIŞOARA, are în componenţă 11 pieţe, din care 9 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 SANDU CORINA  
6) Piaţa DOINA, şef piaţă DRĂGULETE ALIN 
7) Piaţa BĂLCESCU, şef piaţă IONIŢĂ ZORIŢA ELENA 
8) Piaţa MEHALA, şef piaţă IONESCU IOAN 
9) Piaţa LIPOVEI, şef piaţă GHIŢĂ MIRCEA  
10) Piaţa de GROS, şef piaţă MINDA IOAN 
11) Piaţa SOARELUI 
 

In anul 2011, activitatea financiară a socităţii s-a încheiat cu rezultate pozitive, iar 
veniturile totale ale societăţii, s-au ridicat la suma de 7.414.053 RON. 

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

local şi nici faţă de alţi furnizori sau creditori. 
 
 I. Realizările anului 2011: 

 
A. INVESTIŢII în 2011 : 

 
I. PIAŢA BADEA CÂRŢAN : 

 
- Investiţia totală a fost de : 2.164.735 RON 
- s-au realizat următoarele lucrări : 

a. înlocuirea şi extinderea membranei de la copertină; 
b. construcţia a 10 chioşcuri noi, 5 la linia de tramvai şi 5 la parcare, în lateralele 

pieţei; 
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c. realizarea unui chioşc mare, sus pe hala de lactate, care este compartimentat în 
12 spaţii distincte, cu destinaţia de comercializare a ustensilelor de pescuit şi 
feronerie; 

d. refacerea infrastructurii din piaţă ( apă, canal, platformă de beton, rigole de 
scurgere, parcare) 

- tot în piaţa Badea Cârţan au fost achiziţionate 260 mese din fibră de sticlă şi 
înlocuirea celor din beton. 

 
II. PIAŢA BĂLCESCU : 
 

a. S-a amenajat o platformă asfaltată pentru extinderea pieţei, datorită faptului că 
aici a fost mutată piaţa de hobby din IOSEFIN, unde s-au demarat în vară 
lucrările la noua investiţie. 

 
B. REPARAŢII în 2011 : 

 
I. PIAŢA DE GROS : 
 

- s-a amenajat o parcare pentru staţionarea mai îndelungată a maşinilor de tonaj 
greu, în vederea fluidizării activităţii din piaţă; 
- reparaţii la grupul social; 

 
II. PIAŢA LIPOVEI : 

 
- au fost înlocuite plăcile deteriorate de copertina de pe mese; 
- reparaţii la grupul social din piaţă; 

 
III. PIAŢA BADEA CÂRŢAN : 

 
- s-au făcut reparaţii la platforma de gunoi din piaţă. 

 
Deasemenea au fost efectuate multe reparaţii curente, în toate pieţele, dar de amploare 

mai mică. 
 

II. Obiectivele de investiţii pentru 2012 se prezintă astfel : 
 

 Menţionăm că pentru anul 2012, toate investiţiile propuse şi reparaţiile planificate vor 
fi efectuate din fonduri proprii ale societăţii. 

 
A. PIATA IOSEFIN : 
 

1) Investiţia în derulare este realizată de Consiliul Local Timişoara. Aceasta 
urmează să fie definitivată in luna august 2012, iar dotarea noii hale cu 
mobilier ( mese, vitrine frigorifice, presocontainere) cade în sarcina SC PIEŢE 
SA Timişoara 
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B. PIATA LIPOVEI : 
 

1) Achiziţionarea unui presocontainer pentru colectarea gunoiului menajer. 
 

C. PIAŢA DOINA : 
1) Achiziţionarea tot a unui presocontainer pentru gunoi menajar. 

 
 
 

 
          
 
 


