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RAPORTUL DE ACTIVITATE PENTRU ANUL 2019 

 

S.C. DRUMURI MUNICIPALE TIMIŞOARA S.A. 

 

Obiectul principal de activitate al S.C. Drumuri Municipale Timișoara S.A. îl reprezintă construcția, 

întreținerea și reparația drumurilor, străzilor.  

Numărul mediu de personal în anul 2019 este de 399 salariați față de 383 salariați în anul 2018.  

Lucrările executate de S.C. Drumuri Municipale Timișoara S.A. în anul 2019 sunt:  

 Întreținere si reparații drumuri și străzi; 

 Construcții de drumuri și străzi noi; 

 Administrare parcări publice și a locurilor de staționare pe străzile cuprinse în zona de 

aplicare a Regulamentului de funcționare a sistemului de parcare TimPark; 

 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;   

 Activitatea de semnalizare a circulației rutiere, întreținere, funcționare și dirijare a circulației 

rutiere pe raza municipiului Timișoara 

  Comercializarea de materiale și semifabricate; 

  Lucrări de deszăpezire și combatere a poleiului;   

  Încercări de laborator.  

În anul 2019 S.C. Drumuri Municipale Timișoara S.A. a efectuat lucrări în baza contractelor încheiate cu  

Municipiul Timișoara si alți beneficiari.  

Structura valorică a realizărilor pentru anul 2019, exclusiv T.V.A., a fost următoarea:  

I.   Lucrări executate pentru  Municipiul Timișoara : 45.188.921,14  lei;  

II.    Lucrări pentru diverși beneficiari, vânzări de materiale și produse finite : 527.245,44  lei; 

III.   Realizări din administrarea parcărilor : 8.984.381,51  lei; 

IV.   Afișaj : 110.150,22 lei; 

V.    Ridicări auto : 374.621,96  lei; 

VI.   Realizări din închirieri spații către terți : 194.562,92  lei ;  
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                                                    Total realizări în anul 2019 =  55.379.883,19   lei. 

   Structura realizărilor pe surse de finanțare (valoric și fizic) este următoarea:  

      I. Lucrări executate pentru Municipiul Timișoara 

Valoare realizată =  45.188.921,14   lei, din care :  

 1. Lucrări de întreținere și reparații străzi municipiul Timișoara 32.890.898,08  lei, din care:  

 Carosabil:  195.483  mp. 

 Trotuare: 43.686  mp. 

 Locuri de parcare noi : 763 locuri. 

             2. Lucrări de întreținere străzi din pământ și piatră spartă  1.590.108,47  lei, din care: 

 Carosabil : 30.556,3 mp. 

3. Lucrări de deszăpezire și combatere a poleiului: 268.800,00  lei; 

            4. Lucrări de întreținere a semnalizării rutiere:  9.664.663,59  lei, din care: 

 Semnalizare rutieră luminoasă- semafoare:  2.602.287,39  lei; 

 Semnalizare rutieră verticală- indicatoare:  1.545.865,96  lei 

 Semnalizare rutieră orizontală- marcaje rutiere:  4.488.070,91 lei 

 Verificarea si întreținerea mijloacelor de semnalizare rutieră și a echipamentelor 

 aferente 1.028.439,33 lei  

           5. Realizări din servicii de curățenie: 

 Servicii de curățenie : 774.451,00 lei.  

 

     II. Lucrări pentru diverși beneficiari, vânzări de materiale și produse finite :  

         Valoare realizată: 527.245,44  lei, iar din această valoare s-au realizat :  

1. Vânzări materiale și produse finite:  154.163,23  lei;  

2. Închirieri pentru transport și utilaje:  2.484,63  lei;  

3. Lucrări realizate în județul Timiș : 170.952,45  lei, din care: 

 Modernizare strazi in comuna Birda – 170.952,45   lei;  

4. Alte lucrări realizate pentru terți: 199.645,13lei.  

 

 

 

     III. Realizări din administrarea parcărilor pe 2019:  8.984.381,51  lei din care:  
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 TimPark (abonamente, carduri, parcări, vouchere, SMS, blocări roți, taxe 

penalizări): 8.772.930,01  lei. 

               Chirii parcare: 211.451,5 lei. 

      IV.  Afișaj: 110.150,22lei 

      V.   Ridicări auto: 374.621,96  lei 

      VI.  Realizări din închirieri spații către terți  : 194.562,92  lei  

 

 


