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Anexa la Referat nr. 118549, din 04.11.2021

La procesul de recrutare a 2 reprezentanți ai societății civile și a 2 experți independenți în
cadrul Comisiei pentru Bugetarea Participativă, în conformitate cu Hotărârea Consiliului Local nr.
495 din 29 septembrie 2021, pentru aprobarea Regulamentului privind Procesul de Bugetare
Participativă al Municipiului Brașov, s-au înscris 4 candidați, doi pentru rolul de experți
independenți și 2 pentru reprezentanți ai societății civile. Comisia de Bugetare Participativă are
rolul de a analiza tehnic, juridic și comunitar propunerile de proiect venite din partea cetățenilor pe
platforma primariabrasovenilor.ro.

Cei patru candidați sunt:

Nr.
Crt.

Nume și prenume Rol în Comisia BP Experiență

1. Costel Curcă Expert independent - reprezentant legal al Asociației de proprietari
Subcetate City (400 de proprietari)
- a luat parte la pocesul de bugetare participativă
din Sânpetru, având două proiecte câștigătoare pe
lista de implementare
- a participat la proiecte comunitare în cartier

2. George Zaharia Expert independent - membru în juriul atelierului participativ
UrbanizeHub Brașov 2021, centrat pe dezvoltarea
urbană
- are experiență profesională dovedită în domeniul
Smart City
- a implementat proiecte de tip Smart City în
Brașov, Alba-Iulia, Tulcea, Craiova, Galați

3. Gabriela Cercel Reprezentant
societatea civilă

- director al Societății Române de Cruce Roșie -
Filiala Brașov
- implicare civică dovedită
- experiență în facilitare comunitară

4. Bogdan-Claudiu
Dimciu

Reprezentant
societatea civilă

- experiență de 5 ani în sectorul social
- președinte Asociația INSERT
- administarorul unei întreprinderi sociale de
inserție

Cei patru candidați au îndeplinit condițiile de participare și criteriile enunțate în anunțul de
selecție.

Toți candidații vor fi numiți prin dispoziție de primar, conform Regulamentului de Bugetare
Participativă al Municipiului Brașov.


