
Către, 
 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUZĂU 
Cu sediul în str. Unirii, nr. 163, mun. Buzău 
 
 
În atenția  
d-lui secretar ȘTEFAN NEDELCU 
 
În numele societății civile pe care o reprezentăm: 
 

Subscrisele, Asociația România Fără Ei, cu sediul în Str. Munții Carpați 
103, Sector 5, București prin Dr. Ing. George Epurescu, Asociația Spirit Civic 
și patriotism cu sediul în mun. Buzau, str. Democratiei, Bl. 85, Sc. C, Et. 4, Ap. 
60, jud. Buzau prin av. Ene Gabriel-Ciprian vă solicităm: 

 
Având în vedere soluția oferită prin Hotărârea nr. 140 din 01.03.2016 a 

Curții de Apel Brașov în Dosarul nr. 18228/197/2013, în care primarul 
municipiului Buzău, BOȘCODEALĂ CONSTANTIN  a fost condamant la o 
pedeapsa de 3 ani cu suspendare și interzicerea unor drepturi.  

 
Să comunicați public care a fost raționamentul pentru care nu v-ați 

respectat obligațiile legale pentru apărarea interesului municipiului Buzău în 
această cauză, respectiv de a depune toate diligențele pentru constituirea ca 
parte civilă a municipiului Buzău în acest proces în vederea recuperării 
prejudiciului rezultat prin faptele primarului, respectiv: 

 
- 1.633.496,32 lei plăți către Asociaţia Sportivă Fotbal Club Gloria 

Buzău cu titlu de finanţare nerambursabila;  
- 2.675.555,22 lei, reprezentând veniturile nerealizate în perioada 1 

ianuarie 2008 - 31 octombrie 2009 prin acordarea în folosință gratuită a 
Complexului Sortiv Gloria Buzău; 

- 587.942,55 lei, reprezentând veniturile nerealizate din exploatarea 
bunului. 

 
În condițiile în care nu aveți un argument temeinic pentru această 

situație vă solicităm: 
 
-  să operați la demisia dvs. de onoare din funcția pe care o dețineți 

apreciind că fapta dvs. reprezintă un abuz în serviciu în dorința de a 
proteja un interes personal al primarului municipiului. 

 
În condițiile în care în exercitarea atribuțiilor dvs de serviciu s-au 

făcut presiuni de orice natură pentru a nu depune diligențele necesare în 
scopul apărării interesului Municipiului Buzău aveți la dispoziție adresarea 
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