
 

   

1 
Cod  FO26-04,ver1 

 

 
 

SOCIETATEA  COMERCIALĂ   HORTICULTURA  S.A. TIMIŞOARA 
 

RAPORTUL PRIMARULUI PE ANUL 2014 
 
 
OBIECTUL DE ACTIVITATE AL SOCIETĂŢII: 

- Prestări servicii către primărie  şi populaţie – amenajări peisagistice; 
- 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 - ṣef  secție – ing. Gabor  Ioan 
- Secţia  Spaţii Verzi – str. Spiru  Haret  nr.1 - ṣef  secție  - Zincă  Octav 
- Secţia  Pepinieră – Calea  Urseni  nr. 30 - ṣef  secție – ing. Bizău  Ramona 
Total  angajaţi 198  persoane 

Director  general: dr. ing. Drăgilă  Andrei 
 
I. SINTEZA  ACTIVITĂŢII  PE ANUL  2014  la SECŢIA  SPAŢII VERZI 

“Întreținerea  parcurilor, scuarurilor, spațiilor  verzi ṣi sistemelor de  irigare  de  pe  
domeniul  public  din  zona I centrală a municipiului TIMIŞOARA” conform  Acord  
cadru  de  servicii nr.153/05.09.2013 – contract  subsecvent de  prestări servicii  nr. 177  
din 18.09.2013 ṣi  nr. 75 din 25.03.2014 ṣi contract  de   prestări servicii  nr. Nr.SC2014 – 
26080 din 02.10.2014  şi  act  aditional nr.1 din 19.11.2014.   
 

A. Lucrări de întreţinere şi  plantări în zona  centrală: 
Material  dendrologic: 
In anul 2014 s-au plantat  din  producție  proprie: 
Arbori                 683 buc  
Conifere         288 buc  
Arbuşti               40.381 buc 
Trandafiri                 1.871 buc 
Plante  anuale                        242.981 buc  
Plante  bienale                        172.103 buc 
Plante  floricole                6.441 buc  
Plante  bulboase              16.000 buc 

Total  valoare  material               1.996.276,63 lei  
   

-   Achiziţii materiale: 
Îngrăşăminte  complexe cu microelemente     2.500 kg 
Erbicide              40 kg 
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Folie antirădăcinare           110 mp 
Gazon                        450 kg 
Pământ  vegetal           115 mc 
Sârmă  zincată            50 kg 
Scoarţă decor            160 saci 
Reparații  coṣuri             86 buc 
Reparații  bănci parc             33 buc 
Cherestea  bănci pergole            10 mc 
Vopsea,lac            375 kg 
Total valoare materiale          104.502,11 lei   
 

- Achiziţii  mobilier  urban, execuţie  parcări ecologice, desfiinţat 
suprafeţe  betonate, gard  protectie, arbori, zonă  verde: 

 Bancă  parc             3 buc 
 Coş  de   gunoi  metal, lemn          25 buc 
 Coroane natural,artificiale           8 buc 
 Jardinieră  monolit de marmură         66 buc 
 Pergole  din lemn           14 buc 
 
 Total valoare  mobilier urban, lucrări                    53.252,10 lei 

           
- Manoperă: 
a.- Lucrări de înfiinţare  plantaţii noi: 
Săpat gropi pentru arbori, arbuşti, conifere, trandafiri              3.330 buc  
Săpat şanţ gard  viu                 597,71 mc  
Plantat arbori, conifere, arbuşti, trandafiri                3.338 buc 
Plantat gard  viu, buxus       3.402 ml 
Semănat ierburi  perene                842,50 mp 
Plantat răsaduri flori anuale, bienale             434.765 buc 
Aşternut pământ  vegetal                339,84 mc 
Extras pământ vegetal           115 mc 
Pichetat  teren                  42.527 pct 
Întreţinere sisteme  irigaţii  parcuri             151.041 mp 
Ancorat arbori cu tutori           651 buc 
 
b.- Lucrări curente  de întreţinere a  plantaţiilor existente: 
Tuns ornamental aliniamente  de esenţǎ tare                1.340 mp 
Tuns ornamental figuri  izolate      1.905 buc 
Tuns  gard  viu  mecanic         194.959,95 mp 
Tăieri corecţie arbori, arbuşti               4 9.909 buc 
Tăieri lăstari arbori                405.700 buc  
Dezgropat  trandafiri                              30.615 buc 
Cosit cu  maşina acţionatǎ  manual                  20.166 ar 
Cosit suprafeţe  mecanic             70.336,12 ar 



 

   

3 
Cod  FO26-04,ver1 

 

Desfundat  sol               41.456,53 mp 
Nivelat  teren               37.956,67 mp 
Scos rădăcini                        641 buc 
Doborât  arbori            174 buc 
Prăşit  arbori, conifere, arbuşti         155.541,10 mp 
Plivit, prăşit trandafiri, flori              1.403,53 ar  
Plivit  gazon                       210 ar 
Udat arbori, conifere, arbuşti              150.264 buc 
Udat  gard viu            134.748,87 ml 
Udat flori               2.971,65 ar 
Udat  suprafeţe gazonate                  2.166 ar 
Combaterea agenţilor dăunători la flori              58.613 mp  
Combaterea agenţilor dăunători în plantaţii              57.400 buc 
Tuns  manual plante mozaic       2.020 mp  
Înlăturarea zăpezii de pe garduri vii şi conifere             14.754 ml 
Administrare  îngrăşăminte  chimice      2.399 ar 
 
c.- Lucrări de salubrizare a  parcurilor şi a zonelor verzi: 
Întreţinere, curăţenie          31.248.280 mp   
Măturat  alei           10.667.910 mp 
Curăţat  teren de frunze, gunoi cu grebla pe peluze        25.763,87 ar  
Curăţat  alei de zăpadă           41.454,92 mp  
Strâns  şi depozitat  diferite  materiale         60.161,85 ar  
Încărcat, descărcat diferite  materiale              4.319,82 to  
Neutralizarea  gunoiului                     248 mc 
 
Total  valoare  manoperă        4.074.263,77 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. 

  
Bobcat,Freză pământ           116 ore 
Automacara                         48 ore 
Tocător crengi                       972 ore 
PRB                        483 ore 
Frezǎ  zǎpadǎ              51 ore 
Cositoare  rotativǎ, motounealtǎ         985 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              1.830 ore 
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Total valoare  utilaj                   1.150.510,91 lei  
Total realizări zona  centrală  an 2013                7.378.805,52 lei  

 TVA 24%        1.770.913,30 lei 
 Total  general                        9.149.718,82 lei 

      
   
 OBIECTIVE  MAJORE  PE  ANUL 2015 
 

1. Propunem pentru  anul 2015 – primavară  ṣi  toamnă  plantarea ṣi  complectarea  pe  
aliniamentele  stradale  a  arborilor, arbuṣtilor  ṣi  trandafirilor  care  nu  corespund  
din  punct  de  vedere  biologic  după  cum  urmează: 

- arbuṣti  - 50.000  buc 
- arbori – 860 buc. 
- trandafiri – 3.500 buc 

2. Reamenajarea  şi  modernizarea  parcurilor, scuarurilor  şi  spaţiilor  verzi  din  zona  
centrală  a  municipiului  Timişoara, prin plantarea  de  arbori, arbuşti  şi  conifere  cu  
valoare   ornamentală  deosebită. 

3. Intreţinerea  şi  reamenajarea  cu  mobilier  urban  nou: bănci, coşuri  de  gunoi, 
pergole, etc., a parcurilor, scuarurilor  din  zona  centrală.  

4. Amenajarea  şi  plantarea  principalelor  intersecţii cu  specii  noi  de  arbuşti, conifere  
cu  valoare  ornamentală  de  talie  joasă  şi  rezistenţă  mărită  la  noxe. 

5. Plantarea  cu  trandafiri, arbuşti, arbori  şi  conifere  a următoarelor  obiective: 
- Piaţa  700 
- Piaţa  Consiliul  Europei 
- Bv. Circumvalaţiunii 

6. Plantarea  de  material  dendrologic  în  containere  pentru a permite  plantarea  în  
orice  anotimp  al  anului   la  locul  definitiv  cât  şi  amplasarea  lor  în  locuri  
amenajate şi  suprafeţe  pavate  din  oraş. 

7. Amenajarea  spaţiilor  verzi  prin  folosirea  gazonului  rulat  cât  şi  prin  însămânţare  
de  ierburi  perene  rezistente  la  secetă, umbră, conform  standardelor  europene. 

8. Amenajarea  de  suprafeţe  gazonate  cu  sisteme  de irigare, cât  şi  întreţinerea  celor  
existente  pentru  a avea  un  oraş  verde  pe  toată  perioada  verilor  foarte  
calduroase  şi  secetoase. 

9. Întreţinerea  suprafeţelor  cu  arbori, arbuşi, conifere, trandafiri, plante  anuale, 
bienale  şi  perene  prin  efectuarea  de  lucrări  de  fertilizare  cu  îngrăşăminte  
chimice  performante,  de  ultimă  generaţie  cît  şi  combaterea  bolilor  şi  
dăunătorilor  cu  substanţe  ecologice. 

10. Extragerea  arborilor  bătrâni, bolnavi  şi  plini  de    scorburi  din  parcuri, 
aliniamente  stradale, scuaruri  spaţii  verzi  ce  prezintă  pericol  pentru  cetăţeni  şi  
traficul  rutier  şi  replantarea  altor  arbori  specifici  parcurilor, spaţiilor  verzi  şi  
aliniamentelor  stradale, decorative  prin  coloritul  frunzelor, florilor  cât  şi   formei  
coroanelor. 



 

   

5 
Cod  FO26-04,ver1 

 

11. Plantarea  arborilor  cu  aplicarea  sistemului  de  plantare  cu  furtun  flexibil  pentru  
udare  şi  fertilizare  direct  la  balot cât  şi  ancorarea  subterană a  balotului  cu  ţăruşi  
şi  sârmă  zincată. 

12. Achiziţionarea  de  utilaje  şi  agregate  specific   lucrărilor  de  amenajare  şi  
întreţinere  a  zonelor  verzi   cum  sunt: motounelte, maşină  de  tuns  gazon, aparat  
tuns  gard  viu,  maşină  de  împrăştiat  îngrăşăminte, maşină  de  frezat  sol, necesare  
efectuării  lucrărilor  de  calitate  cât  şi  creşterii  productivităţii. 

 
 

 
 
 
     
 


