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S.C. DRUMURI MUNICIPALE TIMIŞOARA S.A. 

 
RAPORTUL PRIMARULUI PE ANUL 2012 

 
 
Obiectul de activitate al S.C. Drumuri Municipale Timişoara S.A. îl reprezintă construcţia, 

întreţinerea şi reparaţia drumurilor, străzilor, realizarea de platforme şi  terenuri de sport.  

Conducătorul societăţii este ing. Octavian BULBOACĂ .  

Numărul mediu de personal în anul 2012 este de 207 salariaţi faţă de 209 salariaţi în anul 

2011.  

Tipurile de lucrări executate de societatea noastră în anul 2012 sunt :  

 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 combatere a poleiului ; 

  Încercări de laborator.  

 

În anul 2012, S.C. Drumuri Municipale Timişoara S.A. a efectuat lucrări în baza contractelor 

de execuţie adjudecate în urma participării la licitaţii organizate de către Primăria Municipiului 

Timişoara sau alţi beneficiari .  

 

Structura valorică a realizărilor pentru anul 2012 a fost următoarea :  

A. Licitaţii câştigate din fondurile alocate de Consiliul Local al Municipiului Timişoara la lucrări 

nominalizate : 5.597.910 lei  

B. Licitaţii câştigate din fondurile alocate de Consiliul Local al Municipiului Timişoara pentru 

reparaţii şi întreţinere străzi : 4.721.811 lei  

C. Lucrări pentru diverşi beneficiari , vânzări de materiale şi produse finite :  6.603.751 lei  

                                                                                     Total realizări anul 2012 =  16.923.472 lei  
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Structura realizărilor pe surse de finanţare (valoric şi fizic) este următoarea:  

 

A. Licitaţii câştigate din fondurile alocate de Consiliul Local al Municipiului Timişoara la 

lucrări nominalizate (lucrări de investiţii ale Consiliului Local Timişoara) :  

Valoare realizată = 5.597.910 lei, iar din această valoare s-au realizat :  

 Carosabil = 19.805 m2  

 Trotuare = 9.458 m2  

 

      Lucrările  cele mai importante:  

 Reabilitare strada I.Văcărescu = 1.205.544 lei  

 Amenajare strada cronicar I.Neculce = 581.498 lei  

 Modernizare strada Cloşca şi extindere la 4 benzi = 3.796.760,74 lei  

 

B. Licitaţii câştigate din fondurile alocate de Consiliul Local al Municipiului Timişoara pentru 

reparaţii şi întreţinere străzi :  

Valoare realizată = 4.721.811 lei, iar din această valoare s-au realizat :  

  

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

3.677.450 lei, din care:  

 Carosabil = 49.351 m2  

 Trotuare = 2.650 m2  

2. Lucrări de deszăpezire şi combatere a poleiului : 1.044.360,78 lei, din care: 

- lotul 4 – 578.631,66 lei 

- lotul 5 – 465.729,12 lei 

 

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

Valoare realizată =  6.603.751   lei, iar din această valoare s-au realizat :  

 

1. Vânzări materiale şi produse finite :  364.768 lei  

2. Închirieri pentru transport şi utilaje :   168.385 lei  

3. Încercări de laborator :   1.548 lei  
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4. Lucrari realizate în comuna Bogda: 232.614,95 lei  

5. Lucrări realizate în judeţul Timiş : 1.567.589 lei, din care: 

-Asfaltare DJ 592B Niţchidorf – Cadar – 1.110.342 lei 

-Sporire capacitate de circulaţie pe DJ 595 Giroc-Timişoara – 457.247,07 lei 

6. Alte lucrări realizate pentru terţi : 4.268.846 lei  

 

Menţionăm că societatea Drumuri Municipale Timişoara S.A. a folosit pentru execuţia 

lucrărilor 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 =  22.064,96  to  

Betoane de ciment =  1.689,20  mc  

Balast stabilizat =   86,50  mc  

Borduri =   22.695 buc  

Plăci beton =  22 buc  

Pavele dubluT = 1.248,20 mp 

 

Balastiera Găvojdia : balast =  9375 mc  

Balastiera Vărădia de Mureş  

Sorturi =  7.248 mc  

Balast =  19.010 mc  

                     

         

     

          

                                     

 


