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SC DRUMURI MUNICIPALE TIMIŞOARA SA 

 
RAPORTUL PRIMARULUI PE ANUL 2014 

 
 
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, servicii și construcții civile.  

Conducătorul societăţii este ing. Valentin MARTÂNOV .  

Numărul mediu de personal în anul 2014 este de 325  salariaţi faţă de 252 salariaţi în anul 

2013.  

Lucrările executate de societatea noastră în anul 2014 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; 

 Construcții civile; 

 Administrare parcări publice și a locurilor de staționare-parcare pe străzile cuprinse 

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

 Administrare panouri de afișaj; 

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

pe terenuri aparținând domeniului public, sau parcate neregulamentar; 

 Servicii publice de curățenie; 

  Comercializarea de materiale şi semifabricate; 

  Lucrări de deszăpezire şi combatere a poleiului; 

  Încercări de laborator.  

 

În anul 2014, 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 .  
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Structura valorică a realizărilor pentru anul 2014 (fără TVA) a fost următoarea :  

 

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

nominalizate : 5 440 600  lei  

 

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

reparaţii şi întreţinere străzi : 11 817 385  lei  

 

C. Lucrări pentru diverşi beneficiari, vânzări de materiale şi produse finite :  8 929 386 lei  

 

D. Realizări servicii și construcții civile: 7976713  lei  

  

E.Realizari din inchirieri spatii terti   157537 lei  

 

                                                    Total realizări anul 2014 =  34 321 621 

 

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 = 5 440 600 lei, iar din această valoare s-au realizat :  

 Carosabil =  39 425  m2  

      Lucrările  cele mai importante:  

 Amenajare strada Musicescu =  1 118 969 lei 

 Amenajare Complex rutier zona Michelangelo = 4 321 631 lei 

 

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

reparaţii şi întreţinere străzi :  

Valoare realizată = 11 817 385 lei, iar din această valoare s-au realizat :  
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1. Lucrări de întreţinere și reparare străzi pe sectoarele 4, 5 și 6 ale Municipiului Timişoara:  

11 692 062  lei, din care:  

 Carosabil = 135 819 m2  

2. Lucrări de deszăpezire şi combatere a poleiului : 125 323 lei, din care: 

- lotul 4 – 79 886 lei 

- lotul 5 – 45 437 lei 

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

Valoare realizată =  8 929 386  lei, iar din această valoare s-au realizat :  

1. Vânzări materiale şi produse finite :  1 358 481  lei  

2. Închirieri pentru transport şi utilaje :   35 368 lei  

3. Încercări de laborator :    1812 lei 

4. Lucrări realizate în judeţul Timiş : 4 986 343 lei, din care: 

-Sporire capacitate de circulaţie pe DJ 595 Giroc-Timişoara – 4 986 343 lei 

5. Alte lucrări realizate pentru terţi : 2 547 382  lei  

D. Realizări din administrarea parcarilor pe 2014: 7 976 713  lei din care: 
 
 TIMPARK (abonamente, carduri parcări, vouchere, SMS, blocări roți, taxe penalizări) = 

 =  5 923 109 lei 

 Afișaj = 171 187  lei 

 Ridicări auto =  372 313  lei 

 Chirii parcare = 155 812  lei 

 Lucrări construcții civile =  418 292  lei 

 Servicii de curățenie =  936 000 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.).  

Produse 2014 :  

Mixturi asfaltice =  47 192  to  

Betoane de ciment =  4599 mc  

Balast stabilizat = 410,5 mc 

Borduri =   81 375 buc  

Plăci beton =  48 buc  



4 
Cod  FO26-04,ver1 

 

Balastiera Găvojdia : balast  =  12.000 mc  

 

Parcări realizate din fonduri provenite din exploatarea sistemului de parcare:  

Piața Timișoara 700 (zona 0) – 28 locuri 

 

Proiecte TimPark pentru 2015 

Zona Steaua – 325 locuri parcare 

Str. Soarelui (intersecție ștefan cel Mare cu Șt.O.Iosif) – 40 locuri 

Str. Luceafărul – 56 locuri 

Str. Hebe – 24 locuri 

Str. Lugojului – 64 locuri 

Str. Căpitan Damșescu – 163 parcări 

Total locuri parcare proiecte 2015 – 672 

 

 

 

 

         

 


