


Data şi locul naşterii: 18.09.1973, loc. Vatra Dornei, 
domiciliul: Tîrgu-Mureş; stare civilă: căsătorit, 1 copil; 
naţionalitate: română; contact: www.briscaru.ro, email: 
cornelbriscaru@gmail.com, cornel_briscaru@yahoo.com

Educaţie: 
•	 Licenţiat în Drept, Facultatea de Drept, Universitatea 

„Babeş Bolyai” Cluj-Napoca, promoţia 1997
•	 Masterand, “Instituţii judiciare şi profesii liberale”, Uni-

versitatea “Petru Maior”, Tîrgu-Mureş, 2011
•	 Absolvent al programului de pregătire pen-

tru Înalţi funcţionari publici, Institutul Naţional de 
Administraţie, Bucureşti, promoţia 2004-2005

•	 Master, Management politic, Şcoala de Stu-
dii Academice post-universitare, „Ovidiu Şincai”, 
Bucureşti, promoţia 2004 – Liceul Industrial nr. 1, Aiud

•	 Şcoala generală nr. 3, Aiud

Training suplimentar:
•	 Proiectant Sistem ISO-9001-2000 pentru administraţia 

publică locală, Certificat RENAR
•	 Certificat Institutul Naţional de Administraţie pentru 

Sistemul electoral român
•	 Cursuri INA, perfecţionare în administraţia publică 

locală

Experienţă profesională:
Consilier juridic, Primăria municipiului Tîrgu-Mureş  - 
octombrie 1997

Secretar general, Consiliul local municipal Tîrgu-Mureş  
- martie 1999-2001 
Am vizat legalitatea actelor administrative de autoritate 
emise de Primăria şi Consiliul Local Municipal Tîrgu – 
Mureş. Am condus Direcţia Administraţie Publică locală 
care includea Serviciul juridic, Serviciul autoritate tutelară, 
Serviciul fond funciar şi Serviciul de stare civilă.

Director, Cabinetul Prefectului judeţului Mureş - febru-
arie 2001-2004
Am gestionat propunerile de Hotărâri de Guvern înain-
tate de către Prefectura Judeţului Mureş în sprijinul 
comunităţilor din judeţ, de asemenea am coordonat im-
plementarea în judeţul Mureş a proiectelor aprobate la 
solicitarea prefectului de către Guvernul României atât 
în sfera de reglementare vizând funcţionarea autorităţilor 
administraţiei publice locale cât şi a realizării de parteneri-
ate între autorităţile publice şi structuri asociative de orice 
fel. Am ocupat, timp de 4 ani, funcţia de vicepreşedinte al 
Comisiei Judeţene de Protecţie a Copilului.

Secretar general interimar, Prefectura judeţului Mureş  
- martie-iunie 2001

Director departament juridic, S.C. Parc Industrial 
Mureş S.A.
Am coordonat din punct de vedere juridic punerea în 
funcţiune şi dezvoltarea afacerilor în Parcul Industrial 
Mureş (Ungheni - Vidrasău), rezultatul fiind peste 2.500 
de locuri de muncă active şi astăzi în perioadă de criză. 

Director general, Televiziunea Tîrgu-Mureş şi 
Săptămânalul Informaţia de Mureş
Am promovat drepturile şi interesele legitime ale 
jurnaliştilor cu scopul de a pune pe piaţa informaţiilor 
materiale de presă de o înaltă acurateţe şi corectitudine în 
spiritul Codului Deontologic al Jurnalistului. Am coordo-
nat realizarea de produse media care să se adreseze tutu-
ror zonelor de activitate ale comunităţii (sănătate, cultură, 
educaţie, comunităţi, sport, tineret)

Director, S.C. LC&T S.R.L.
Societatea comercială a desfăşurat atât activităţi de 
consultanţă pentru afaceri şi management cât  şi de recru-
tare şi plasare de personal având la nivelul anului 2008 – 
2009 peste 350 de angajaţi cu carte de muncă. 

Preşedinte fondator APDO LIDER - prezent
Am militat şi militez pentru respectarea drepturilor omu-
lui ori de câte ori ne-am sesizat asupra încălcării acestora,  
adoptând măsurile legale şi democratice pentru a asigura 
reparaţiile necesare în acele cazuri. Am reuşit să aplanez, 
prin promovarea dialogului deschis la nivel înalt, a iz-
bucnirii unui nou conflict interetnic la Hădăreni, judeţul 
Mureş, între rromi şi românii din localitate. 
Am acordat şi acord asistenţă juridică gratuită în peste 
250 de cazuri de încălcare a libertăţilor personale sau 
colective. Am reuşit, împreună cu sora mea, Ionela Dan-
ciu, să obţinem un drept fundamental pentru mamele de 
gemeni şi tripleţi din România. Am derulat pe durata a 3 
ani campania „Banii mei” cu acoperire naţională, prin care 
am obligat instituţiile Statului să facă publice bugetele de 
venituri şi cheltuieli, contractele de achiziţii publice, inclu-
siv cu referire la veniturile şi cheltuielile parlamentarilor.
Am intervenit şi voi interveni, ca reprezentant al societăţii 
civile în toate cazurile care privesc interesele legitime ale 
cetăţenilor români sau ale României. Astfel, am solicitat 
anularea taxei de primă înmatriculare şi am propus dezba-
terii publice un Calendar al retragerii trupelor româneşti 
din Irak.

Activitate politică prezentă
•	 Secretar executiv al PSD Mureş
•	 Vicepreşedinte al Departamentului naţional pentru So-

cietate Civilă şi ONG

BRIŞCARU 
G h e o r g h i ţ ă  C o r n e l



După primele 
7 zile:
1.  Publicarea, conform legii, a tuturor 
contractelor încheiate, din bani publici, în 
ultimii 12 ani, de către primărie. 
2.  Punerea la dispoziţia organelor de 
cercetare penală a tuturor informaţiilor legate 
de contractele încheiate de Primărie.
3.  Evaluarea profesională a tuturor 
directorilor din Primăria Tîrgu – Mureş.
4.  Asigurarea imediată a liberului acces la orice document existent în Primăria Tîrgu Mureş.
5.  Rezilierea, în condiţiile legii, a  contractelor publice încheiate în defavoarea Primăriei şi a Consiliului 
local şi recuperarea prejudiciului cauzat bugetului local.
6.  3 zile pentru emiterea oricărui act, aviz, autorizaţie sau accept de la Primăria Tîrgu - Mureş.
7.  Îngheţarea preţului la apă, canal, transport public local, salubritate, la accesul în locurile de agrement 
ale municipalităţii, precum şi la taxele încasate la eliberarea de avize şi autorizaţii de către municipalitate 
pentru o perioadă de 2 ani.
8.  Licitaţii publice transparente.
9.  Eliminarea intermediarilor din pieţele Municipiului Tîrgu – Mureş. Înfiinţarea Pieţei de gros a 
oraşului pentru producătorii din judeţul Mureş,.
10.  Desfiinţarea Serviciului de informatori din cadrul Poliţiei Locale. 
11.  Relaţia dintre Primărie şi alte instituţii publice se va baza pe încredere şi respect reciproc în interesul 
cetăţeanului.
13. Deschiderea curţilor şcolilor pentru copiii din cartierele oraşului pentru practicarea sporturilor în 
timpul liber.
15. Interzicerea efectuării lucrărilor de reparaţii pe drumurile publice din oraş pe timpul zilei.
16. Scutire de la plata impozitului de clădire, pentru o perioadă determinată, pentru cei care şi-au 
reabilitat faţadele clădirilor din resurse proprii.

După primele 9 luni:
1. Readucerea la Primăria Tîrgu - Mureş a:
•	 Transportului local
•	 Salubrităţii
•	 Serviciului de termie
2. Desfiinţarea parcărilor cu plată de pe domeniul public din Tîrgu – Mureş.
3. Transformarea FCM în societate pe acţiuni. Acţiunile vor fi distribuite gratis către locuitorii oraşului.
4. Începerea lucrărilor de refacere a Stadionului Municipal “Ladislau Bölöni”. 
5. Punerea la dispoziţia Universităţilor din Tîrgu - Mureş, a Casei de Cultură Mihai Eminescu.
6. Înfiinţarea Consiliului Academic în municipiul Tîrgu - Mureş, organism de reprezentare a mediului 
universitar din Tîrgu - Mureş, cu rol consultativ, periodic şi obligatoriu, în principalele probleme de 
interes local, cu sopul consolidării proiectului de dezvoltare durabilă, pe domenii de activitate prioritare 
stabilite strategic, pe minim 30 de ani, a Municipiului Tîrgu - Mureş.
7. Înfiinţarea Serviciului de prestaţii sociale al Primăriei Tîrgu - Mureş, care să se adreseze cu servicii 
directe, la domiciliu, persoanelor aflate în dificultate.: 

Principiile de bună guvernare locală ale Primarului

•	 Promovarea importanţei planificării urbane pentru crearea condiţiilor de 
viaţă calitativ superioare

•	 Asumarea rolului de lider inteligent al dezvoltării urbane metropolitane, 
ale cărei direcţii sunt date de studiile periurbane- Asociaţia Metropolitană

•	 Încurajarea dezvoltării policentrice a Municipiului prin constituirea şi 
echiparea unor centre de cartier cu dotări şi servicii necesare

•	 Promovarea calităţilor care fac Tîrgu - Mureşul unic, atractiv, interesant 
pentru turişti sau investitori

PILONII PRINCIPALI AI PROIECTULUI PENTRU TÎRGU - MUREŞ
1. READUCEREA LA PRIMĂRIE A SERVICIILOR DE UTILITĂŢI PUBLICE: salubritate, 
transport local în comun, parcări şi furnizare de agent termic. Această măsură oferă cetăţenilor 
garanţia că serviciile vor fi bine prestate iar preţurile acestora controlate.
2. ÎNFIINŢAREA  A 10.000 DE NOI LOCURI DE MUNCĂ în viitorul Parc Tehnologic de pe 
locaţia fostului Aerodrom utilitar sportiv.
3. ORAŞ UNIVERSITAR DE EXCELENŢĂ ÎN CERCETARE ŞI INDUSTRIE DE VÂRF. 
Vom susţine cercetarea ştiinţifică în universităţile din oraş, a modernizării colegiilor, liceelor 
şi şcolilor profesionale prin dotări tehnice menite să crească nivelul pregătirii profesionale a 
tinerilor, inclusiv prin parteneriate cu întreprinderile din oraş. 
4. ADMINISTRAŢIE DE JOS ÎN SUS, prin aplicarea principiului consultării publice, după 
modelul francez de scrutin local, pe cvartale, prin intermediul asociaţiilor de propietari. 
Vom organiza şedinţe ale Consiliului Local în cartiere, în spaţii care permit largul acces al 
cetăţenilor. 
5. TÎRGU – MUREŞ CAPITALĂ CULTURALĂ  EUROPEANĂ ÎN 2022. Vom investi în 
dezvoltarea activităţii culturale astfel încât în anul 2022 oraşul să poată depune dosarul de 
participare la concursul pentru acordarea titlului şi a finanţării externe pentru Capitală 
Culturală Europeană. Astăzi sunt depuse dosare până în anul 2020. Tot acest demers va atrage 
turişti, fonduri pentru investiţii în domeniul cultural precum şi în domenii conexe: alimentaţia 
publică, industria hotelieră, servicii etc. Avem resurse culturale pentru a accesa un astfel de 
proiect, iar multiculturalitatea oraşului nostru este un atu imbatabil într-o astfel de competiţie. 



8. Începerea lucrărilor de realizare a 2 parcări supraetajate în centrul municipiului, cu un total de 1.000 de 
locuri disponibile. 
9. Intrare gratuită permanentă în spaţiile de agreement din oraş – Grădina zoologică, Complexul de 
agrement şi sport Mureşul, Stadionul municipal -  pentru toţi copiii din oraş, ai căror părinţi sunt la zi cu 
plata impozitelor şi taxelor locale.
10. Încheierea de parteneriate cu ONG-urile din municipiu, în vederea dezvoltării de programe în 
comunitate. 
11. Atribuirea numelui Bulevardul Regina Maria, fostului Bulevard Antonescu şi realizarea în acel loc a 
Aleii Personalităţilor Culturii Naţionale.
12. Instituirea unui set de măsuri cu rolul de a stimula familia tânără în municipiul Tîrgu - Mureş.
13. Subvenţionarea cu minim 50 la sută de la bugetul local a programului After School pentru toţi elevii din 
ciclul gimnazial.
14. Aprobarea prin referendum local a Strategiei de dezvoltare a municipiului Tîrgu - Mureş, pentru a 
stabili priorităţile de dezvoltare ale acestuia pe următorii 30 de ani şi care să îl consacre ca Oraş Universitar 
îndreptat către cercetare şi industrie de vârf.
15.  Înfiinţarea unui Club al copiilor. 

După primii 2 ani :
1. Înnoirea în totalitate a parcului de transport local din oraş. Eliminarea Maxi Taxi-urilor. 
2. Înnoirea întregului parc de maşini al serviciului de salubritate.
3. Începerea lucrărilor pentru drumul ocolitor al municipiului, pe ruta Reghin- Turda.
4. Realizarea unui număr de 5 şcoli, 5 grădiniţe şi 5 creşe în cartierele municipiului Tîrgu - Mureş cu 
fonduri atrase la bugetul local.
5. Transformarea Platoului Corneşti în Parc Municipal.
6. Reabilitarea şi repunerea în funcţiune a Serelor municipiului Tîrgu – Mureş.
7. Realizarea Parcului Industrial – Tehnologic, pe terenul de la Aeroclubul Tîrgu - Mures, în vederea 
realizării a minim 10.000 de locuri noi de muncă.

8. Finalizarea, în comun cu Consiliul Judeţean 
şi alte autorităţi publice implicate a  Proiectului 
aprobat în condiţiile legii: Zona Metropolitană – 
Tîrgu - Mureş.
9.  Asigurarea finanţării Aeroportului Tîrgu - 
Mureş, acesta fiind considerat obiectiv strategic 
de transport, pentru dezvoltarea durabilă a 
municipiului Tîrgu - Mureş.
10.  Parteneriat strategic cu toate Universităţile 
din municipiu prin cofinanţarea principalelor 
proiecte de dezvoltare şi cercetare ale acestora. 
11. Înfiinţarea a 10 parcuri tematice pentru 
tineret, în cartierele municipiului. 
12.  Finalizarea lucrărilor celor 2 parcări 
supraetajate dincentrul oraşului.
13. Deschiderea, reabilitarea şi punerea în 
circuitul turistic a Catacombelor aflate sub 
zona centrală a oraşului. Transformarea Cetăţii 
Medievale în Centru Multimedia. 
14. Reconstruirea Fântânii cântătoare în Piaţa 
Trandafirilor.

După  4 ani:
1. Orice investiţie într-o lucrare publică, cu valoare mai mare de 20.000 EURO va fi realizată după 
consultarea populaţiei din cartier prin referendum.
2. Finalizarea lucrărilor la Drumul ocolitor al municipiului, pe ruta Reghin – Turda.
3. Finalizarea lucrărilor pentru noul Stadion Municipal cu o capacitate de 10.000 de locuri.
4. Finalizarea înfințării a celor 10.000 de locuri de muncă noi în oraş.
5. Obţinerea statutului de Capitală Culturală Europeană pentru anul 2022.
6. Realizarea unui campus universitar  pentru universităţile din Tîrgu - Mureş, care să poată găzdui 
minim 5.000 de studenţi.
7. Realizarea a 10 blocuri de locuinţe în Tîrgu – Mureş, astfel:  3 blocuri de locuinţe sociale, 7 blocuri de 
locuinţe, care să poată prelua familiile tinere.
8. Construirea unei noi Săli polivalente în actualul Parc Municipal, cu o capacitate de 5 000 de locuri.

10. Plantarea a 500 000 de arbori, arbuşti 
ornamentali şi pomi fructiferi  în oraş.
11. Acordarea de facilităţi la plata impozitelor 
şi taxelor locale, prin stabilirea de reduceri 
din cuantumul acestora, angajatorilor care 
cooptează în câmpul muncii, persoane care au 
absolvit licee de specialitate, şcoli profesionale, 
de meserii sau facultăţi din Tîrgu - Mureş.
12. Triplarea numărului de km şi mp de lucrări 
publice de infrastructură în municipiu: străzi, 
trotuare, spaţii verzi, parcări în interiorul 
cartierelor de locuinţe -  în condiţiile în 
care, din fondurile existente la buget în acest 
moment, conform monitorizărilor realizate de 
către instituţiile statului cu atribuţii de control 
sau ONG-uri, preţurile la care actualmente 
se realizează aceste tipuri de lucrări este de 3 
ori mare decât media naţională a preţurilor 
obţinute prin licitaţie de către alte primării din 
mediul urban.



PROPUNERI PENTRU CARTIERELE ORAŞULUI
Formulate în urma întâlnirilor publice şi a dezbaterii proiectului de comunitate

22 DECEMBRIE - CORNIŞA 
•	 Devierea traficului greu din cartierul 22 decembrie 1989.
•	 Construcţia unei parcări supraetajate în apropierea Complexului de Agrement şi Sport Mureşul.
•	 Construcţia unei parcări supraetajate în apropierea Spitalului Clinic Judeţean.
•	 Reabilitarea zonelor verzi din cartierul Cornişa (Romanu Vivu, Secuilor Martiri) şi transformarea 

acestora în zone de promenadă şi odihnă.
•	 Construcţia a 5 terenuri de sport şi a 5 spaţii de joacă moderne pentru copii (zona străzii Mărăşeşti, 

George Coşbuc. Romanu Vivu, Făget, Aleea Cornişa). 
•	 Înfiinţarea unei biblioteci de cartier, cu sală de lectură, auditoriu pentru muzică şi resurse electronice, 

internet (în zona Aleea Cornişa).
•	 Înfiinţarea unui parc special pentru plimbatul animalelor de companie.

ALEEA CARPAŢI
•	 Fluidizarea traficului rutier prin darea în folosinţă a drumului de pe partea dreapta a Canalului 

Turbină, pe sensul de mers dinspre Cocoşul de Aur înspre Complexul de Agrement şi Sport Mureşul, 
până la intersecţia cu strada Zăgazului. Astfel, vor fi două sensuri unice de  o parte şi de alta a 
Canalului Turbină.

•	 Reabilitarea spaţiilor verzi dintre blocuri.
•	 Reabilitarea malurilor Canalului Turbină (gardul de protecţie, gardul viu, stâlpi de iluminat) precum 

şi reabilitarea şi modernizarea podurilor de peste Canalul Turbină.
•	 Înfiinţarea a două terenuri de sport şi un parc de joacă pentru copii.
•	 Reabilitarea, modernizarea şi darea în folosinţă a Ştrandului 1 Mai. 
•	 Înfiinţarea unui parc special pentru plimbatul animalelor de companie.

TUDOR VLADIMIRESCU
•	 Construcţia a 5 terenuri de sport (zona Înfrăţirii – Viitorului, zona Busuiocului, 

zona Transilvaniei – Banat, zona Apicultorilor – Pomicultorilor, zona Armoniei) 
•	 Construcţia unui ştrand în zona străzii Livezeni. În apropierea ştrandului va 

funcţiona o zonă amenajată pentru picnic. 
•	 Reabilitarea spaţiilor verzi şi amenajarea lor pentru spaţii de odihnă.
•	 Înfiinţarea de parcuri de joacă pentru copii, între blocuri, acolo unde spaţiul 

permite acest lucru.
•	 Înfiinţarea a 3 biblioteci de cartier, cu sală de lectură, auditoriu pentru muzică şi 

resurse electronice, internet (zona Diamant, zona Pandurilor şi zona Fortuna).
•	 Înfiinţarea unui parc special pentru plimbatul animalelor de companie.

DÂMBU PIETROS
•	 Înfiinţarea a trei terenuri de sport (zona Koss Ferencz, 
Parângului, Ceahlău -Lămâiţei).
•	 Reabilitarea şi modernizarea spaţiilor verzi şi a 
spaţiilor de odihnă.
•	 Modernizarea şi înfiinţarea unor noi spaţiilor de joacă 
pentru copii, în spaţiile dintre blocuri.
•	 Modificarea squarului din mijlocul Bulevardului 1848 
în sensul măririi suprafetei carosabiliului şi a remodelării 

acestuia din punct de vedere estetic prin mobilier urban 
specific, arbori şi arbuşti ornamentali precum şi înfiinţarea 
unei fântâni arteziene.
•	 Înfiinţarea unui parc special pentru plimbatul 

animalelor de companie.

MUREŞENI
•	 Înfiinţaea unui spatiu de agrement şi sport, precum şi 
a unei zone pentru picnic lângă pădure.

•	 Înfiinţarea a două terenuri de sport sintetice (zona străzii Rozmarinului, zona străzii Cugir) 
•	 Deschiderea  pieţei de zi agroalimentare.
•	 Reabilitarea parcului din faţa Complexului Record.
•	 Înfiinţarea de parcuri de joacă pentru copii.
•	 Înfiinţarea unui parc special pentru plimbatul animalelor de companie.

UNIRII
•	 Asfaltarea celor 21 de străzi de pământ.
•	 Reabilitarea şi modernizarea podului de peste râul Mureş şi a spaţiilor din apropierea acestuia.
•	 Înfiinţarea a două terenuri de sport (zona Burebista, zona Cicio Pop).
•	 Înfiinţarea unei zone amenajate pentru picnic în apropierea malului râului Mureş.
•	 Amenajarea de spaţii verzi, spaţii pentru odihnă şi a unor spaţii de joacă moderne pentru copii.
•	 Înfiinţarea unui parc special pentru plimbatul animalelor de companie.

LIBERTĂŢII – ROVINARI 
•	 Reabilitarea spaţiilor verzi şi înfiinţarea de spaţii de odihnă.
•	 Înfiinţarea a două terenuri de sport (zona Bălcesu Libertăţii şi zona Rovinari).
•	 Reabilitarea malurilor Canalului Turbină şi înfiinţarea pe malul acestuia, înspre blocurile din zona 

Rovinari, a unui spaţiu pentru picnic.
•	 Înfiinţarea unui parc special pentru plimbatul 
animalelor de companie.

ZONA GĂRII
•	 Preluarea de la Ministerul Transporturilor a parcului 
din faţa gării şi reabilitarea acestuia în sensul transformării 
într-un spaţiu de odihnă şi recreere.
•	 Înfiinţarea unui teren de sport. 
•	 Reabilitarea pasajului subteran de traversare pietonală 
dintre str. Liviu Rebreanu şi Oltului.
•	 Plantarea unor arbori  în imediata vecinătate a căii 
ferate, pe tot traseul acesteia în zonele de blocuri şi case. 

ZONA CENTRALĂ – PIAŢA 
TRANDAFIRILOR
•	 Închiderea circulaţiei rutiere în Centrul oraşului. 
Transformarea Centrului oraşului în spaţiu pentru recreere 
şi promenadă.

se poate ...



Prof. univ. Dr. Ioan SABĂU POP 
Avocat, Membru al Curţii Internaţionale de Arbitraj 
Comercial a României
“Cornel Brişcaru vine spre noi, alături de noi, fără 
povara unor fapte ascunse, gesturile şi expresiile sale 
sunt naturale, nu sunt căutate dinadins să producă 
ademeniri electorale, repudiază machiavelismul 
politic în relaţia publică, în raport de cum o fac ceilalţi 
competitori ai săi. Este departe de găşti şi complicităţi 
ce şi-au făcut imagine publică prin acţiuni populiste şi 
pe banii noştri; resursele lui Cornel îşi au originea în 
credinţa în Dumnezeu şi în bun-simţ, în competenţă 
profesională şi demnitate, iar pentru că este un 
adversar convins al celor care se ascund de adevărata 
lor conştiinţă încearcă să-şi ducă spre public poate, cu 
piedici şi dificultăţi, profunzimea propriului său mesaj. “

Dr. Dragoş Popa
Preşedintele PSD Tîrgu - Mureş 
“Suntem tineri care doresc să trăiască în acest oraş 
alături de copiii şi nepoţii noştri şi nu ne este indiferent 
cum. Vrem şi putem să lăsăm în urma noastră un oraş 
modern, cu oameni mândri. Proiectul „Cornel Brișcaru 
– Primar” este un proiect viabil, un poiect al viitorului 
care ne face să privim cu încredere la felul în care, de 
acum înainte se vor cheltui banii publici, un proiect 
care va reaşeza, într-un curs firesc, relaţia instituţională 
dintre Primăria Tîrgu-Mures şi cetăţeni sau instituţii 
ale statului. Cred în Cornel Brişcaru, cred că Tîrgu - 
Mureşul merită un viitor sănătos!”

Prof. univ. Dr. Radu Deac 
Profesor asociat al Universității de Medicină și Farmacie 
din Tîrgu-Mureș, Vicepreședinte al Academiei de 
Ştiințe Medicale din România, Medic primar chirurgie 
cardiovasculară, Centrul Medical Nova Vita, Președinte al 
Patronatului Centrelor Medicale și Spitalelor Private din 
România
“După doisprezece ani în noul secol și mileniu, dacă 
speranțele și așteptările oamenilor, cel puțin a celor din 
apropierea noastră în mijlocul cărora trăim, nu s-au 
îndeplinit, alte speranțe și așteptări  este justificat să  apară, 
mai înalte, mai frumoase, mai realiste. Oamenii nu trebuie 
să se teamă de schimbare, ei trebuie încurajați să spere, să  
aștepte și să pretindă o viață mai bună, mai sigură, în prosperitate. Susţin candidatura lui Cornel 
Brişcaru din partea USL la Primăria Tîrgu – Mureş. Am citit proiectul său, am avut discuţii cu el şi 
sunt încântat că există astfel de oameni care pot să schimbe viaţa locuitorilor din acest oraş. Lucrez 
de 50 de ani în Tîrgu – Mureş şi pot spune că ştiu despre problemele şi dorinţele tîrgumureşenilor. 
Proiectul lui Cornel Brişcaru trebuie studiat şi susţinut pentru că este bun, este pentru viitor.”

Prof. univ. Dr. ing. Vasile Boloş 
Universitatea Petru Maior Tîrgu-Mureş , consilier judeţean PSD 
“Apreciez modul în care dl. jurist Cornel Brişcaru ne demonstrează, 
prin programul propus, că ştie ce-şi doresc majoritatea cetăţenilor 
din Tîrgu-Mureş, acest important oraş transilvan, multisecular 
şi multicultural, cu un grad de civism pe care ne place să-l 
considerăm peste media naţională. Sunt încredinţat că concetăţenii 
mei din Tîrgu-Mureş, indiferent de limba lor maternă, se vor 
apleca, cu interes, asupra proiectului “Împreună, să redăm oraşul 
locuitorior săi!” pentu a-l înţelege. Se cuvine ca noi toţi, cei care-l 
înţelegem şi-l acceptăm, să ne asociem în efortul de materializare 
al acestuia şi să-l sprijinim pe cel care ni-l propune, dl. Cornel 
Brişcaru, la început prin vot şi apoi prin implicare în realizarea lui. 
Personal o voi face, fără rezerve.”




