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     ROMÂNIA          
     JUDEŢUL TIMIŞ         
     MUNICIPIUL TIMIŞOARA  
     
 

_________________________________________________________________________________                   
 
 

RAPORT DE ACTIVITATE 
Pe anul 2020 

S.C. DRUMURI MUNICIPALE TIMIȘOARA S.A. 

 

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

construcția, întreținerea și reparația drumurilor, străzilor.  

Conducătorul societății este ing. Valentin MARTÂNOV. 

Numărul mediu de personal în anul 2020 este de 389 salariați față de 399 salariați în anul 

2019.  

Lucrările executate de S.C. Drumuri Municipale Timișoara S.A. în anul 2020 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; 

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

circulației rutiere pe raza Municipiului Timișoara 

  Comercializarea de materiale și semifabricate; 

 Încercări de laborator.  

În anul 2020 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 2020, exclusiv T.V.A., a fost următoarea:  

I.   Lucrări executate pentru  Municipiul Timișoara : 53.880.187,93 lei;  

II.    Lucrări pentru diverși beneficiari, vânzări de materiale și produse finite : 272.803,78  lei; 

III.   Realizări din administrarea parcărilor : 8.030.164,29  lei; 

IV.   Afișaj : 40.379,78  lei; 

V.    Ridicări auto : 268.865,63   lei; 

VI.   Realizări din închirieri spații către terți : 133.948,00  lei ;  
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                                                    Total realizări în anul 2020 =  62.626.349,41  lei. 

 

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

   I. Lucrări executate pentru Municipiul Timișoara 

Valoare realizată =  53.880.187,93 lei, din care :  

A. Din fondurile alocate de Consiliul Local al Municipiului Timișoara pentru reparații și 

întreținere străzi: 
 1. Lucrări de întreținere și reparații străzi municipiul Timișoara  

     Valoare realizată: 43.438.450,75 lei, din care:  

 Carosabil: 218.697,54 mp. 

 Trotuare: 75.821,54 mp. 

 Locuri de parcare noi : 1489  locuri. 

            2. Lucrări de întreținere a semnalizării rutiere 

                  Valoare realizată:  9.327.724,88 lei, din care: 

 Semnalizare rutieră luminoasă- semafoare:  3.210.541,82 lei; 

 Semnalizare rutieră verticală- indicatoare:  1.888.495,82 lei 

 Semnalizare rutieră orizontală- marcaje rutiere:  3.200.511,60 lei 

 Verificarea și întreținerea mijloacelor de semnalizare rutieră și a echipamentelor 

aferente  1.028.175,64  lei  

      B.  Amenajare Inel IV sector str. Măcin-Constructorilor și racord str. Demetriade-etapa I. 

Valoare realizată:  832.203,31 lei 

            C.  Servicii de reparare și întreținere a materialelor logistice necesare pentru alegeri. 

Valoare realizată:  281.808,99 lei 

 

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

         Valoare realizată:  272.803,78  lei, iar din această valoare s-au realizat :  

1. Vânzări materiale și produse finite:  46.792,77 lei;  

2. Închirieri pentru transport și utilaje:  128.128,00  lei;  

3. Alte lucrări realizate pentru terți:  97.883,01 lei. 

 

 

     III. Realizări din administrarea parcărilor pe 2020 :  8.030.164,29  lei din care:  

 TimPark (abonamente, carduri, parcări, vouchere, SMS, blocări roți, taxe penalizări): 

7.862.276,29  lei. 

               Chirii parcare: 167.888,00  lei. 
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      IV.  Afișaj: 40.379,78 lei 

      V.   Ridicări auto: 268.865,63  lei 

      VI.  Realizări din închirieri spații către terți  : 133.948,00  lei  

 

 

                  

 

 


