
 

 

 

 

 

 

 

 

Partidul Mișcarea Populară 
 

 

Având în vedere prevederile art.225 alineatul 2 din 
OUG Nr. 57/2019, privind Codul Administrativ, fiecare consilier local are 

obligația de a prezenta la începutul fiecărui an, raportul  referitor la activitatea 
din anul precedent, drept urmare, vă prezint următorul 

 

RAPORT DE ACTIVITATE 

 

        al consilierului local 

          POTCOAVĂ  NICOLAE 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



  Am candidat la funcția de consilier local pe listele PMP –Partidul Miscarea Populară iar în urma  
alegerilor din luna septembrie 2020 am fost ales consilier local al Consiliului Local Recea. 
De la investirea mea ca și consilier local începând cu luna octombrie 2020 și până in luna 
decembrie 2021 au avut loc 23 de ședințe  ale Consiliului Local, după cum urmează 
- 14 ședințe ordinare 
- 5 ședințe extraordinare 
- 4 ședințe extraordinare de îndată 
Am participat la toate ședințele, ordinare, extraordinare, extraordinare de îndată și de comisii 
Fac parte din Comisia de specialitate nr.2 – pentru agricultură, amenajarea teritoriului, urbanism, 
protecția mediului și turism 
Am avut luări de cuvânt în ședințele de Consiliu Local de fiecare dată când am considerat că este 
cazul 
Am făcut parte din comisia de recepție pentru alimentare cu apă pe strada Ghioceilor și strada 
Crinilor din Mocira 

 
 

 Am participat la predarea amplasamentului pentru”baza sportivă tip 1” , finanțare prin 
Compania Naționala de Investiții care va construi un teren sintetic de fotbal de dimensiunea unui 
teren mare, un teren de minifotbal, vestiare, 500 de locuri în tribune, nocturnă si parcare; 

 

 



 
       Am fost în comisiile de licitație pentru concesionare terenuri, pentru care s-au și încheiat 
contractele de concesiune, prin aceasta aducându-se venituri suplimentare bugetului local al 
Comunei Recea 
 Am propus a se monta stickere pe toate mașinile primăriei și poliției locale 
 Am propus realizarea unui centru de permanență în Recea 
 Am propus ecologizarea comunei prin plantarea de copaci pe marginea drumului  la 1,5 
metri cu o distanțare de 4 metri în trei, acolo un de spațiul o permite 
 Am propus pentru asfaltare terenul din curtea școlii unde s-a montat coșul de baschet 

 
 

 



 Am propus reabilitarea străzilor Ghioceilor si Salcâmilor și extinderea intravilanului în zona 
acestor străzi, respectiv zona Poduri Mocira 

Reabilitare strada Ghioceilor 

 

 

 

 

 

 

 
Asfaltare strada Crinilor 

 

 

 

 

 

 

 



Am propus începerea lucrărilor de pietruire și prelungirea străzii Stadionului care face legătura cu 
strada 1 Decembrie 

 

 
 În urma ploilor torențiale care au afectat localitatea Lăpușel , am participat împreună cu 
domnul primar Pavel Octavian, domnul consilier local Dobra Călin si domnul Tămâian Adrian 
pentru a atenua efectele inundațiilor 

 
 

 
Am participat la Festivalul Porodicilor din Mocira, ocazia cu care am felicitat și premiat împreună 
cu domnul primar Pavel Octavian și domnul consilier local Gherasim Florin cuplurile care au 
sărbătorit 50 de ani de căsnicie - nunta de aur. 

Decolmatare rigola scurgere ape str Mara. 



 

 
 

Am susținut si voi susține în continuare sportul 

 

 

Principiile care au stat la baza activității mele ca și consilier local au fost și vor 
rămâne respectarea legalității, transparența ,obiectivitatea și seriozitatea pentru a 
putea reprezenta toate categoriile sociale din comună 

Consider ca doar prin implicare, responsabilitate și muncă de echipă putem să 
ne aducem contribuția la creșterea nivelului de trai si încredere în instituția pe 
care o reprezentăm, la o administrație locală eficientă și la un mod serios de 
abordare a tuturor problemelor cu care ne confruntăm în comunitatea noastră. 

 

Din respect pentru dumneavoastră 

Consilier local Potcoavă Nicolae 


