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Primarul şi consilierii locali au depus jurământul
Primarul Municipiul Braşov, George Scripcaru, şi consilierii locali aleşi în urma
scrutinului din data de 5 iunie, au depus, joi, jurământul în cadrul şedinţei de constituire a
Consiliului Local al Municipiului Braşov şi a primei şedinţe de consiliu.

În funcţie de rezultatele scrutinului din 5 iunie, Biroul Electoral Municipal a declarat
aleşi 27 de candidaţi pentru Consiliul Local: zece reprezentanţi ai Partidului Naţional Liberal
(PNL), 8 reprezentanţi ai Partidului Social Democrat (PSD), doi de la Uniunea Democrată
Maghiară din România (UDMR), doi de la Forumul Democrat al Germanilor din România
(FDGR), doi de la Partidul Ecologist Român (PER), doi de la Partidul Mişcarea Populară
(PMP) şi un independent. În timpul acestei şedinţe s-a luat act de declaraţie pe proprie
răspundere a Marianei Sebeni (PER) conform căreia se retrage în favoarea unui mandat la CJ,
în locul ei fiind validat Marius Comşa.
În urma procedurii de validare, noi membrii ai Consiliului Local sunt: Adrian Oprică
(PNL), Carmen Ferghete-Ţop (PNL), Sebastian Rusu (PNL), Roxana Cojocea (PNL), Octavian
Ciovică (PNL), Iulian Mara (PNL), Sergiu Chifu (PNL), Constantin Radu-Iov (PNL), Ciprian

Bucur (PNL), Sebastian Bădulescu (PNL), Răzvan Popa (PSD), Lucian Pătraşcu (PSD),
Dumitru Tărăbuţă (PSD), Tudor Duţu (PSD), Alexandra Crivineanu (PSD), Ioan Stroie (PSD),
Marius Ştefan Bunghiuz (PSD), Toaso Imelda (UDMR), Laszlo Barabas (UDMR), Cristian
Macedonschi (FDGR), Arnold Ungar (FDGR), Marius Comşa (PER), Adina Donosă (PER),
Costel Mihai (PMP), Alexandru Neacşu (PMP) şi independentul Şerban Şovăială.

După validarea consilierilor locali şi depunerea jurământului de către aceştia, s-a trecut
la alegerea noilor viceprimari, care vor împărţi atribuţiile de administrare a municipiului,
alături de primarul George Scripcaru. În urma votului celor 26 de consilieri prezenţi, au fost
aleşi ca viceprimari Costel Mihai (PMP) şi Laszlo Barabas (UDMR), fiecare întrunind câte 16
voturi.

După ce primarul ales, George Scripcaru, a depus jurământul, membrii Consiliului
Local au aprobat Hotărârea nr. 274-2016 ,privind alegerea consilierilor locali în cele şapte
comisii de specialitate ale Consiliului Local. În urma votului s-a stabilit următoarea
componenţă:

COMISIA 1 - Comisia pentru buget, finanţe, investiţii, studii, prognoze şi administrarea
domeniului public şi privat al municipiului Braşov .
1. Ţop-Ferghete Floriana-Carmen
2. Pătraşcu Lucian
3. Mara Iulian
4. Bădulescu Sebastian-Gabriel
5. Comşa Marius

- preşedinte
- secretar
- membru
- membru
- membru

COMISIA 2 - Comisia pentru organizarea şi dezvoltarea urbanistică, amenajarea teritoriului,
realizarea lucrărilor publice şi conservarea monumentelor istorice şi de arhitectură, rezervaţii
naturale şi protecţia şi refacerea mediului înconjurător.
1. Popa Răzvan
- preşedinte
2. Bucur Ciprian-Ionuţ
- secretar
3. Rusu Sebastian-Mihai
- membru
4. Chifu Sergiu-Marian
- membru
5. Barabas Laszlo
- membru
COMISIA 3 - Comisia pentru comerţ, turism, achiziţii publice, donaţii, situaţii de urgenţă,
salvamont, evidenţa persoanelor.
1. Cojocea Roxana
- preşedinte
2. Radu-Iov Constantin
- secretar
3. Bunghiuz Marius-Ştefan
- membru
4. Duţu Tudor-Alexandru
- membru
5. Şovăială Şerban
- membru
COMISIA 4 - Comisia pentru activităţi ştiinţifice, social - culturale, muncă, familie, educative,
sportive, agrement, tineret, religie, învăţământ, sănătate şi protecţie socială.
1. Toaso Imelda
- preşedinte
2. Rusu Sebastian-Mihai
- secretar
3. Ciovică Octavian-Eugen
- membru
4. Bădulescu Sebastian-Gabriel
- membru
5. Comşulea Eugen
- membru
COMISIA 5 - Comisia juridică şi administraţie publică locală, păstrarea ordinii publice,
respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor.
1. Oprică Florentin-Adrian
- preşedinte
2. Neacşu Alexandru
- secretar
3. Cojocea Roxana
- membru
4. Chifu Sergiu-Marian
- membru
5. Tărăbuţă Dumitru
- membru
COMISIA 6 - Comisia pentru probleme
cadastru, fond funciar şi registru agricol,
publică.
1. Stroe Ioan
2. Mara Iulian
3. Radu-Iov Constantin
4. Ciovică Octavian-Eugen
5. Macedonschi Cristian

de gospodărie comunală şi locativă, agricultură,
fond forestier, servicii comunitare şi de utilitate
- preşedinte
- secretar
- membru
- membru
- membru

COMISIA 7 - Comisia de relaţii externe, studii europene, relaţii cu instituţii şi organisme
internaţionale şi oraşe înfrăţite, cooperare sau asociere cu autorităţi, asociaţii, ori persoane
fizice sau juridice din ţară şi străinătate, cetăţean de onoare, dezvoltare intercomunitară.
1. Şovăială Şerban
- preşedinte
2. Crivineanu Alexandra-Ioana
- secretar
3. Bucur Ciprian-Ionuţ
- membru
4. Mihai Costel
- membru
5. Donosă Adina
- membru
Sorin Toarcea

Purtător de cuvânt al Primăriei Braşov

