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Primarul Gabriel Dumănică: „Am votat 
cu gândul că România merită mai mult”

Flux constant, la Balotești

Calm, la Berceni

Flux continuu de alegători

Viceprimarul Florin Vasile: „Președintele 
Klaus Iohannis trebuie să aibă continuitate”

”Trebuie stabilitate”
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Și comuna Afumați a înregistrat 
o prezență bună la vot. „Votul 
de azi este foarte important 
pentru toți românii. Președintele 
are un rol extrem de important 
în stat, pentru că el poate să 
influențeze buna reprezentare 
a României pe plan extern. De 
asemenea, conform Constituției, 
el are și multe atribuții în plan 
intern. Ne bucurăm că oamenii 
au venit să-și exercite dreptul 
la vot. Am votat cu gândul că 
România merită mai mult, 
și tot ceea ce nu s-a făcut 
până acum în folosul țării și 

al cetățenilor ei va fi dus la 
bun sfârșit în anii care vin, de 
la dezvoltarea infrastructurii 
până la continuarea drumului 
spre o Românie sănătoasă și 
educată. Președintele poate să 
influeznțeze pozitiv bunul mers 
al țării. Pe plan local, ne dorim 
să rezolvăm problema celor 
9 km de drum național pentru 
care s-au făcut multe demersuri 
și nu s-a rezolvat nimic și mai 
sunt multe lipsuri în localitate 
care depind și de situația la 
nivel național. Suntem optimiști 
că societatea românească va 

evolua, iar cetățenii noștri se 
vor întoarce în țară, măcar 
în procent de 5-10%”, ne-a 
spus primarul comunei Afumați, 
Gabriel Dumănică. „Scrutinul 
se desfășoară în condiții foarte 
bune. Totuși, în comparație cu 
alegerile eruoparmalentare, 
acum sunt mai puțini votanți. 
Până la ora 15:00, avem 391 de 
alegători din 1.132 câți sunt în 
total. Mai avem în jur de 60 de 
votanți pe listele suplimentare. 
Nu am avut și nu avem niciun 
fel de probleme”, ne-a spus 
Viviana Cencu, președintele 
Secției de votare nr. 115, de la 
Școala Gimnazială nr. 1, Afumați.

La 12.45, la Școala primară 
nr. 2 din Berceni, unde s-au 
amenajat secțiile 125 și 126, 
întreg procesul electoral se 
desfășura fără probleme. La 
secția 125, din 1.900 de persoane 
arondate votaseră deja circa 
500, pe liste permanente și 
suplimentare. La secția 126, 
președintele Cecilia Dorobanțu 
ne-a declarat că alegătorii 
sunt calmi, așteaptă în liniște 
să-și exercite dreptul la vot, 
iar din 1.410 persoane înscrise 
pe lista permanentă votaseră 
circa 500 (inclusiv cei de pe 
listele suplimentare).
La Școala Gim. nr. 1, unde 
s-au organizat secțiile 127 
și 128, am remarcat aceeași 
atmosferă liniștită, fără 
incidente neplăcute. L-am 
întâlnit aici pe Sebastian 
Geantă, consilier județean, care 
votase la secția 127 ”pentru o 
Românie normală”, iar la secția 

128, președintele Andreea 
Encea ne-a declarat că, la ora 
13.00, votaseră deja 500 de 
oameni, pe lista permanentă 
și pe suplimentare. La această 
secție au fost arondate 1.100 
persoane.

La ora 11:20, la Cernica, un sfert 
dintre alegători își exprimase 
deja opțiunea pentru unul din 
cei 14 candidați la Cotroceni. 
„Totul decurge foarte bine. 
Se înregistrează o prezență 
constantă, iar alegătorii sunt 
mai mult decât civilizați, intră 
în cabina de vot, își exercită 
dreptul la vot și păstrează o 
atmosferă liniștită în secție. 
Până la această oră avem 213 
votanți, din cei 878 înscriși pe 
listele permanente”, ne-a spus 
Doinița Hangiu, președintele de 
comisie al Secției de votare nr. 
135, de la Școala Gimnazială 
nr. 1, Cernica. Tot aici a votat 
și Florin Vasile, viceprimarul 
comunei Cernica. „Votul de 
astăzi este foarte important 
pentru viitorul țării noastre, 
al copiilor noștri, și pentru noi 
toți, în general. Președintele 
Klaus Iohannis trebuie să aibă 

continuitate, pentru ca țara 
să progreseze semnificativ. 
Este bine să mergem în 
aceeași direcție pe care a 
avut-o dânsul până acum, 
iar pentru asta trebuie să 
învingem PSD-ul”, ne-a spus 
Florin Vasile, viceprimarul 
comunei Cernica. 

În comuna Balotești, la secția 
de votare 122, în jurul orei 17.00, 
prezența la vot depășise 50%. 641 
de alegatori din 1.150 votaseră 
deja pe lista permanentă și 
pe cele suplimentare (într-un 
număr nu foarte mare). Un flux 
constant de alegători, cozi de 
așteptare moderate, o majoritate 
formată din oameni tineri, cu 
vârste cuprinse între 18 și 35 
de ani, care s-au mobilizat 
și au ieșit la vot pentru „un 
viitor mai bun, alături de un 
președinte devotat țării și 
poporului român, care să fie 

alături de ei și de doleanțele 
lor”. Primarul Cristian Ștefan 

Pretorian a votat, în Balotești, 
la orele prânzului.

La Brănești, deja există o cultură 
electorală la orice vârstă. Dovada, 
numărul mare de alegători la 
turul I pentru prezidențiale. 
„Este destul de aglomerat, 
dar totul decurge absolut 
normal. Până la ora 16:00, la 
secția noastră au votat 900 
de persoane, din 1.800 câte 
sunt înscrise. Am ajuns la o 
prezență la vot de 50%. Există 
un echilibru între categoriile de 
vârstă, de la 18 ani împliniți ieri, 
până la foarte vârstnici. Avem 
un flux continuu, fără pauze 
orare. Avem o comisie instruită 

foarte bine și nu am înregistrat 
evenimente neplăcute. Comparativ 
cu europarlamentarele, atmosfera 
este mult mai liniștită”, ne-a 
spus Alina Ene, președintele 
comisiei Secției de votare nr. 
130, din cadrul Liceului Teoretic 
”Traian Lalescu”, din Brănești. 
„Am votat pentru fetița mea, cu 
gândul că lucrurile trebuie să 
se schimbe pentru ca ea să 
aibă o viață mai bună și mai 
frumoasă. De la președinte am 
mai puține așteptări decât de la 
Guvern, în general, dar trebuie 
să se schimbe mult. Trebuie să 

se schimbe și reprezentarea 
României în afară și modul în 
care sunt gestionate lucrurile 
aici, în țară. Fetița mea va 
merge la școală anul viitor și 
sper ca până atunci sistemul 
de educație să ajungă să pună 
în centru interesul ei. Vreau ca 
fetița mea să nu fie obligată să 
rețină informații care să nu o 
ajute pe viitor, pentru că nu 
sunt relevante. Îmi doresc ca 
școala să-i insufle dorința de 
a învăța”, ne-a spus Simona 
Ilie, o mămică în vârstă de 40 
de ani, prezentă la vot.   

Primarul comunei Chiajna, 
Mircea Minea, ne-a spus că 
dorește ca toată lumea să iasă 
la vot și să voteze ceea ce 
trebuie. ”După părerea mea, 
trebuie stabilitate, iar tot după 
părerea mea, adaug că a fost o 
incertitudine cu președinția în 
România și doresc ca cine va 
ajunge președinte să regleze 
toate conturile și nemulțumirile 
cetățenilor. În rest, urez tot 
binele din urmă poporului 
român”, a transmis edilul. 
În comuna Chiajna au fost 
organizate 15 secții de vot 
pentru aproximativ 25.000 
de alegători. Vorbim despre 
cea mai mare comună din Ilfov, 
dar și din România. 
La Sala de sport din Chiajna, 
la ora 16.24, alegătorii veneau 
continuu spre secțiile de votare 
nr. 143, 144,145, 146 și 147.
Președintele secției nr. 143, 
Daniela Alexandrescu, ne-a 

spus că la secția sa votaseră 
aproape 800 de persoane, din 
1.600 de persoane arondate, 
iar pe liste suplimentare au 
votat 150, cei mai mulți alegători 
din București. ”Este un flux 
constant, nu au fost cozi, oamenii 
știu ce au de făcut și nu au 
fost înregistrate incidente”, 
a spus oficialul. 


