
Din Biserica la Primarie

Sebastian Zachmann,

Preotul Paul Negoita, care in prezent este consilier local, si-a depus, astazi, candidatura pentru functia de primar 
al municipiului Buzau, el precizand ca va candida independent.

Preotul Paul Negoita a declarat ca s-a autosuspendat din functia de preot pentru ca a observat ca dupa anuntul ca 
va candida pentru Primaria Buzau s-a incercat atacarea Bisericii.

"M-am autosuspendat pe de o parte pentru ca legea administratiei publice imi impunea acest lucru. Am facut-o 
inainte de debutul campaniei pentru ca am sesizat o tendinta de a ataca institutia. Nu as vrea ca aceasta institutie 
sa aiba de suferit din pricina deciziei mele. Relatia mea cu comunitatea, cu biserica, cu celelalte institutii se 
bazeaza pe vocatie. Intotdeauna cand iubesti omul faci referire la Dumnezeu, dar nu voi folosi numele Lui mai 
mult decat ceilalti, insa intotdeauna va fi in sufletul meu", a spus Paul Negoita.

Negoita a precizat ca a strans aproximativ 5.000 de semnaturi de sustinere, adaugand ca nu va avea confruntari 
cu partidele politice. Candidatul independent la Primaria Buzau a mai declarat ca beneficiaza de sustinerea PDL 
Buzau, insa nu va refuza o alta sustinere daca nu contravine principiilor sale.

"Nu voi avea confruntari cu partidele, pe mine ma intereseaza sa ma adresez oamenilor. Imi doresc sa schimb 
lucrurile la Buzau, in scopul innoirii administratiei locale. Am dorinta sincera de a duce orasul la un alt 
standard, sa fie un oras important din punct de vedere edilitar. Candidez independent pentru ca asa se intampla 
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cand nu te regasesti intr-o forma doctrinara in cazul in care mai exista. Buzaul are nevoie de un primar 
independent", a afirmat Paul Negoita.

La sfarsitul lunii martie, liderul PDL Buzau, Cezar Preda, anunta ca organizatia judeteana va sustine candidatura 
independenta a preotului Paul Negoita.

"Nu imi e teama de nimeni, Constantin Boscodeala are de raspuns la cei 16 ani parcursi, ce a realizat si ce nu. 
Nu mi-e teama, am activitate sociala, lumea ma cunoaste, nu sunt venit din neant", a mai spus Negoita.

Paul Iulius Negoita este consilier local municipal independent, fiind la primul sau mandat. El are 36 de ani, este 
casatorit si are doi copii, fiind de profesie preot. Este absolvent a doua facultati, Facultatea de Teologie 
Ortodoxa si Facultatea de Drept, avand, de asemenea, studii postuniversitare. Din 1998 este preot, iar din 
ianuarie 2004 este inspector in cadrul Inspectoratului Scolar Judetean, intre anii 2008 si 2010, el fiind inspector 
general adjunct. Din 2010 este director al Palatului Copiilor.

Negoita a devenit consilier local independent in anul 2008, fiind presedintele Comisiei pentru activitati 
stiintifice, invatamant, sanatate, cultura, culte, protectie sociala, sportive si de turism. Din 2001 pana in prezent 
a publicat peste 400 de studii de teologie, istorie, drept, eseuri, editoriale, reportaje si recenzii de carti, a prefatat 
14 carti si a publicat patru lucrari de specialitate.


