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SC DRUMURI MUNICIPALE TIMIŞOARA SA 

 
RAPORTUL PRIMARULUI PE ANUL 2013 

 
 
Obiectul principal de activitate al SC Drumuri Municipale Timişoara SA îl reprezintă 

construcţia, întreţinerea şi reparaţia drumurilor, străzilor, realizarea de platforme şi  terenuri de 

sport.  

Din 23 septembrie 2013 SC Drumuri Municipale Timişoara SA a fuzionat prin absorbţie cu 

SC Administrarea Domeniului Public SA, cu principalele domenii de activitate: serviciile şi 

construcţiile. 

Conducătorul societăţii este ing. Octavian BULBOACĂ .  

Numărul mediu de personal în anul 2013 este de 252 salariaţi faţă de 207 salariaţi în anul 

2012.  

Lucrările executate de societatea noastră în anul 2013 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; 

 Construcţii civile; 

 Administrare parcări publice şi a locurilor de staţionare-parcare pe străzile cuprinse 

în zona de aplicare a Regulamentului de funcţionare a sistemului de parcare; 

 Administrare panouri de afişaj; 

 Servicii de ridicare, transport şi depozitare a vehiculelor fără stăpân sau abandonate 

pe terenuri aparţinând domeniului public, sau parcate neregulamentar; 

 Servicii publice de curăţenie; 

  Comercializarea de materiale şi semifabricate; 

  Lucrări de deszăpezire şi combatere a poleiului; 

  Încercări de laborator.  
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În anul 2013, SC Drumuri Municipale Timişoara SA 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 2013 (fără TVA) a fost următoarea :  

 

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

nominalizate : 4.091.327 lei  

 

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

reparaţii şi întreţinere străzi : 5.068.831 lei  

 

C. Lucrări pentru diverşi beneficiari, vânzări de materiale şi produse finite :  8.533.389 lei  

 

D. Realizări SC Administrarea Domeniului Public SA pe perioada octombrie – decembrie 2013: 

 1.606.479 lei  

                                                    Total realizări anul 2013 =  19.300.026 lei  

 

Structura realizărilor pe surse de finanţare (valoric şi fizic) este următoarea :  

 

A. Din licitaţii câştigate din fondurile alocate de Consiliul Local al Municipiului Timişoara 

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

Valoare realizată = 4.091.327 lei, iar din această valoare s-au realizat :  

 Carosabil = 22.203 m2  

 Trotuare = 6.683 m2  

 

      Lucrările  cele mai importante:  

 Modernizare strada Cloşca şi extindere la 4 benzi = 3.333.309 lei 

 Amenajare strada Musicescu =  758.018 lei 
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B. Din licitaţii câştigate din fondurile alocate de Consiliul Local al Municipiului Timişoara pentru 

reparaţii şi întreţinere străzi :  

Valoare realizată = 5.068.831 lei, iar din această valoare s-au realizat :  

1. Lucrări de întreţinere şi reparare străzi pe sectoarele 4, 5 şi 6 ale Municipiului Timişoara:  

4.327.868 lei, din care:  

 Carosabil = 53.474 m2  

 Trotuare = 4260 m2  

2. Lucrări de deszăpezire şi combatere a poleiului : 740.863 lei, din care: 

- lotul 4 – 461.726 lei 

- lotul 5 – 279.137 lei 

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

Valoare realizată =  8.533.389  lei, iar din această valoare s-au realizat :  

1. Vânzări materiale şi produse finite :  644.857 lei  

2. Închirieri pentru transport şi utilaje :   125.864 lei  

3. Încercări de laborator :   14.155 lei 

4. Lucrări realizate în judeţul Timiş : 3.960.760 lei, din care: 

-Sporire capacitate de circulaţie pe DJ 595 Giroc-Timişoara – 3.960.760 lei 

6. Alte lucrări realizate pentru terţi : 1.999.240 lei  

D. Realizări SC Administrarea Domeniului Public SA pe perioada octombrie – decembrie 2013: 

 1.606.479 lei din care: 
 
 TIMPARK (abonamente, carduri parcări, vouchere, SMS, blocări roţi, taxe penalizări) = 

 = 1.050.347 lei 

 Afişaj = 47.461 lei 

 Ridicări auto = 100.398 lei 

 Chirii parcare = 40.658 lei 

 Lucrări construcţii civile = 133.615 lei 

 Servicii de curăţenie = 234.000 lei 

  
Menţionăm că societatea Drumuri Municipale Timişoara SA 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.).  
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Produse 2013 :  

Mixturi asfaltice =  27.706  to  

Betoane de ciment =  2.351 mc  

Balast stabilizat = 179 mc 

Borduri =   36.773 buc  

Plăci beton =  32 buc  

Balastiera Găvojdia : balast  =  2.000 mc  

Balastiera Vărădia : sorturi  = 3.399 mc  

 

Parcări realizate din fonduri provenite din exploatarea sistemului de parcare: 

- parcare zona Circumvalaţiunii (str. Ionel Perlea) - 114 locuri 

- parcare str. Mihai Eminescu  - 39 locuri 

- parcare str. Platanilor   - 90 locuri 

 

 

 

 

 

 

         

          

                                     


