
Către, 
 
PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUZĂU 
Cu sediul în str. Unirii, nr. 163, mun. Buzău 
 
 
În atenția  
CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI BUZĂU 
 

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,  solicităm: 

 
Având în vedere următoarele argumente: 
- soluția oferită prin Hotărârea nr. 140/01.03.2016 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; 

- faptul că ați refuzat în mod nejustificat – Constituirea ca parte civilă a 
Municipiului Buzău în Dosarul Penal 18228/197/2013 -  votând negativ 
Punctul 10 al ordinii de zi al Ședinței de Consiliu Local din 31.10.2013. 

  
 DEMISIA TUTUROR CONSILIERILOR LOCALI CARE AU 

VOTAT ÎMPOTRIVA ACESTEI HOTĂRÂRI DE CONSILIU LA DATA 
DE 31.10.2013.  

 
Atitudinea dvs. creează consecințe economice grave la adresa Bugetului 

Local, iar lipsa dvs. de acțiune reprezintă o complicitate evidentă în scopul 
protejării unui interes personal în fața interesului colectiv al municipalității față 
de care aveți  obligația să o reprezentați. 

 
În sensul în care ați avut argumente legale pentru a refuza 

constituirea de parte civilă a municipiului în procesul penal al primarului 
Boșcodeală Constantin vă solicităm să le manifestați public, pentru 
informarea opiniei publice.  

 
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 
către organele de anchetă pentru a beneficia de cauzele de neimputabilitate 
prevăzute de art. 24 și 25 Cod Penal. 
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