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Documentele arată că primele cercuri militare din ţara noastră au fost înfiinţate în ajunul războiului
pentru independenţă, din 1877-1878.

În garnizoanele mai mici, cercurile militare au apărut mai târziu şi la date diferite. Actele epocii
demonstrează că până în anul 1906 au luat fiinţă cercuri militare în 18 garnizoane ale ţării. Printre acestea se
numără şi cele din Buzău şi Râmnicu Sărat.

Astfel, o dată pe săptămână, toţi ofiţerii garnizoanei participau la activităţi cu specific militar, organizate
în diverse locaţii din oraş, din cauză că nu exista o clădire proprie destinată acestor manifestări.

Abia în 1911, în cadrul unei întâlniri a ofiţerilor din garnizoana
Buzău, se naşte ideea construirii unui local pentru Cercul Militar din
localitate, şi încep demersurile necesare pentru strângerea de fonduri.

Iniţiativa i-a aparţinut colonelului Gheorghe Spirescu, iar ulterior
el a devenit preşedinte al cercului militar din garnizoană. La intervenţia
lui, a fost obţinut un fond de 50.000 de lei de la Ministerul de Război.
Această sumă a completat contribuţiile financiare ale ofiţerilor şi
reangajaţilor Regimentului 7 Artilerie.

Aşadar, colonelul Spirescu poate fi considerat fondatorul
Cercului Militar al Ofiţerilor din Buzău.

În memoriile lăsate de preotul garnizoanei Buzău de atunci, pr. maior Dumitrescu H. Marin, se
menţionează că "În luna martie 1914 se pune temelia noului local în strada Independenţei (Carol I) care s-a
construit din cotizaţiile ofiţerilor şi o subvenţie dată de către: Ministerul de Război, Casa Oştirii, şi Banca
Naţională a României ".

În anul 1912 a fost creată şi o reţea de biblioteci la cercurile militare din ţară, iar Biblioteca Cercului
Militar din Buzău era de categoria a III-a, Buzăul fiind reşedinţă de divizie.

În anul 1942 toate cercurile militare au fost contopite într-o singură instituţie denumită "Casa
cercurilor militare din România". Odată cu aceasta, calitatea de persoană juridică acordată cercurilor militare
înceta şi toate drepturile şi obligaţiile acestora treceau asupra respectivei instituţii. Situaţia aceasta s-a
menţinut până la 1 octombrie 1946, când "Casa cercurilor militare din România" a fost desfiinţată, iar cercurile
militare şi-au recuperat personalitatea juridică acordată în temeiul legii din 29 ianuarie 1912.

În perioada septembrie 2001 - iunie 2002, Cercul Militar
din Buzău a fost temporar închis, pentru studierea structurii de
rezistenţă.

În perioada amintită mai sus, Cercul Militar a

funcţionat în clădirea Comenduirii garnizoanei.

În urma expertizei, începând cu luna
iunie 2002 clădirea a fost încadrată în
clasa de risc seismic II primind avizul
pentru

desfăşurarea

activităţilor

în

interiorul acesteia.

În data de 03.10.2005 a luat fiinţă
Fundaţia "Mareşal Alexandru Averescu",
având ca obiectiv principal acţiunea de
reabilitare a clădirii Cercului Militar.

Din luna august 2008, în urma
expertizei, clădirea a fost încadrată în
clasa de risc seismic I, fiind interzisă
desfăşurarea activităţilor în interiorul
acesteia.

Începând cu 1 decembrie 2008,
activităţile Cercului Militar se desfăşoară
în incinta Centrului de sănătate militar Buzău.

