
 
 
 
 

S.C. ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC S.A. 
 

RAPORTUL PRIMARULUI PE ANUL 2012 
  
   
 
 Societatea noastră îşi desfăşoară activitatea în baza statutului aprobat de către Consiliul Local 
Timişoara în calitate de acţionar unic. 
 Principalele domenii de activitate sunt: 
 -    Serviciile; 

- Construcţiile. 
 Prin contractele de concesiune nr.94/2005 şi nr.26/1998, S.C. Administrarea Domeniului 
Public S.A. a  administrat şi exploatat în anul 2009: 

- parcările amenajate din zona centrală şi locurile de staţionare-parcare de pe străzile  
cuprinse în zona de aplicare a Regulamentului  de funcţionare a sistemului de parcare; 

- panourile de afişaj ale Primăriei Municipiului Timişoara 
            În baza contractului de prestări servicii nr.138/A/2007 S.C. Administrarea Domeniului Public 
S.A. a desfăşurat în anul 2012 servicii de ridicare, transport şi depozitare a vehiculelor fără stăpân sau 
abandonate pe terenuri aparţinând domeniului public sau privat al statului ori al unităţilor 
administrativ teritoriale, ori parcate neregulamentar.  
            De asemenea, în baza Hotărârii Consiliului Local nr.378/30.09.2010 privind delegarea 
gestiunii  serviciului public de coşerit din Municipiul Timişoara şi a activităţii de curăţenie a 
Complexului Sportiv Bega, a Sălii Olimpia şi de curăţenie a imobilelor în care îşi desfăşoară 
activitatea aparatul propriu al Consiliului Local şi al Primarului, societatea noastră prestează servicii 
de coşerit şi curăţenie. 
             În baza Hotărârii Consiliului Local nr.182/02.11.2012, începând cu data de 01.12.2012,  
activitatea de coşerit a fost preluată de la societatea noastră de către Direcţia Patrimoniu – Serviciul 
Locuinţe. 
 
 Conducerea societăţii  a fost asigurată de către directorul general – ec. Liviu Barbu, în baza 
contractului de performanţă încheiat. 
 La sfârşitul anului 2012 numărul total al angajaţilor a fost de 164, din care: 
           - Serviciul Administrare Parcări – 58; 
           - Secţia de construcţii – 42; 
           - Biroul ridicări şi blocări auto – 15; 
           - Serviciul Prestaţii diverse (Curăţenie PMT şi WC-uri publice) – 38;         
           - Afişaj stradal – 2; 
           - Personal TESA şi conducere – 9. 
  
    
 
 
 
 
 

Cod  FP27-02,ver1 



 2

        
 
 
 
           În anul 2012 societatea noastră a  realizat din surse proprii şi în regie proprie următoarele 
investiţii în amenajarea de noi locuri de parcare şi lucrări de reparatii la locurile de parcare existente: 

 
1. Amenajare locuri de parcare pe Spl. T. Vladimirescu si străzile adiacente: 
 - Spl. T. Vladimirescu:  - 206 locuri 
 - Str. E. Gojdu:   -   53 locuri 
 - Str. Ady Endre:   -   56 locuri 
 - Str. Miron Costin:   -  34 locuri 
 - Str. Zugrav Nedelcu:             -  63 locuri 
      ______________________ 
   Total :    - 412 locuri 
 
 Valoare investiţie:   -        1.070.589 lei 
 
2. Reabilitare Parcare Pţa Huniade: 
  

- Valoare lucrări reparaţii:              - 154.492 lei 
 
3. Reabilitare şi introducere sistem control acces cu bariere în parcarea terana din P-ţa “Timişoara 
700”: 
  

- Valoare investiţie:   -           194.374 lei 
 
4. Amenajare parcare C. Brancoveanu           -    66.783 lei 
    22 locuri (tronson între str. C. Porumbescu 
    şi L. Rebreanu) 
 
5. Amenajare locuri de parcare Zona Circumvalaţiunii  
    - Str. I. Perlea (Creaţiei) (în derulare) - 114 locuri 
  

- Valoare investiţie decontată: - 334.484 lei 
    
            T O T A L :                                                  1.820.722 lei. 
 
           In anul 2012 s-a dat în funcţiune parcarea subterană din Piaţa 700, realizată în asociere cu SC 
Constructim SA, având 520 de locuri. 
 
           În ceea ce priveşte obiectivele majore pentru anul 2013, a fost adoptată Hotărârea Consiliului 
Local nr.286/18.12.2012 privind aprobarea fuziunii prin absorbţie a SC Administrarea Domeniului 
Public SA în cadrul SC Drumuri Municipale SA. 
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