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”Alegătorii știu ce au de făcut, nu sunt 
probleme”

Primarul din Ciorogârla, la vot la ora 7.01

Vot liniștit și la Clinceni

La vot, de la prima oră

Prezență bună

Cornetu a mers bine!
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Secția de votare nr. 166 a fost 
amenajată la Școala Olteni, 
din comuna Clinceni, iar aici, 
potrivit declarației președintelui 
Camelia Gheorghe, au fost 
înscrise pe lista permanentă 
1.725 de persoane. Până la ora 
19.00, aici votaseră circa 1.100 
alegători, pe lista permanentă 
și liste suplimentare.
Secțiile 165 și 167 s-au 
organizat la Liceul cu profil 
sportiv din Clinceni, iar 
pe înserat, aici atmosfera 
era una calmă, iar oamenii 

continuau să se prezinte la 
urne. Gabriela Elena Beldiman, 
președintele secției 165, ne-a 
declarat că, aici, circa 700 de 
persoane votaseră până la 
ora 19.00, pe lista permanentă 
și pe suplimentare. Tot aici 
votase, la ora 10.00, primarul 
localității, Adrian Budeanu. 
La secția de votare nr. 167 
atmosfera era, de asemenea, 
calmă. Președintele Alexandru 
Gheorghe ne-a comunicat că 
nu au fost semnalate incidente 
neplăcute.

La ora 15.15, la Așezământul social 
”Sf. Dumitru”, din Copăceni, unde 
a funcționat secția de votare 
nr. 168, președintele Mariana 
Berceanu ne-a declarat că 
procesul electoral se desfășoară 
fără probleme, în liniște, cu o 
prezență bună a alegătorilor, 
la urne. Până la ora 15.00, 
aici votaseră circa 400 de 
persoane, pe ambele liste – 
permanentă și suplimentare 

și nu fusese înregistrată nicio 
solicitare pentru urna mobilă. 
La secția 168 au fost arondate 
1.437 de ilfoveni, locuitori ai 
comunei Copăceni.
Cea de-a doua secție organizată 
în Copăceni a fost 169, la Școala 
nr. 1, corp B. Președintele secției, 
Daniela Stancu, ne-a declarat că 
până la ora 14.00 aici votaseră 
aproximativ 250 de persoane, 
pe lista permanentă, dar și 

pe suplimentare. Aici au fost 
arondate 1.019 persoane cu 
drept de vot din Copăceni.

La Școala gimnazială nr. 1 din 
Cornetu au fost amenajate toate 
cele 5 secții de votare atribuite 
localității - 175, 176, 177, 178, 
179. Și aici, ca de altfel în tot 
județul Ilfov, atmosfera a fost 
una liniștită, cu flux constant 
de alegători. Președintele 
secției 175, Bogdan Chirilă, 
ne-a declarat că, până la ora 
18.00, pe lista permanentă și 
pe cele suplimentare votaseră 
circa 500 de alegători. Urna 
mobilă a fost solicită în două 
cazuri, iar cei în imposibilitatea 

de a se deplasa și-au exprimat 
astfel opțiunea electorală. La 
secția 176, președintele Diana 
Dan ne-a declarat că până 
la ora 18.00 aici votaseră 
aproximativ 450 de persoane, iar 
la secția 177, potrivit declarației 
președintelui Florentina Ion, 
votaseră, tot până spre seară, 
jumătate din numărul celor 
înscriși pe lista permanentă, la 
care se adăugau circa 100 de 
alegători pe liste suplimentare. 
La secția de votare 178 au fost 
arondați, potrivit președintelui 

Camelia Păun, 944 de cornețeni 
și, circa 40% dintre ei votaseră 
până la ora 18.00. Încă 100 de 
persoane votaseră pe listele 
suplimentare.

La Căminul Cultural din Ciolpani 
a fost amenajată secția de 
votare nr. 157. Președintele 
secției, Elena Grigore, ne-a 
spus că până în jurul prânzului 
votaseră peste 30% dintre 
alegătorii arondați. Din 1.906 
persoane arondate, au votat 
circa 600 de persoane, din 
care pe lista suplimentară 
aproximativ 100.  ”A fost flux 
constant de alegători, lumea 
știe ce are de făcut, nu sunt 
probleme”, ne-a spus Elena 
Grigore.  
Ne-am întâlnit în fața secției 
de votare cu primarul Bogdan 
Călin, care ne-a spus că, deși 
este o zi liniștită, în calitate 
de organizator trebuie să 
se ocupe de toate secțiile 
de votare, să se asigure că 
totul este în regulă. ”Nu au fost 
incidente, paza a fost asigurată 
de  jandarmii de la Ilfov, împreună 
cu ISU. Puțin mai devreme, a 
trecut prin comuna noastră și 
președintele CJ Ilfov, Marian 
Petrache. În Comuna Ciolpani 

au fost amenajate 4 secții de 
vot pentru aproximativ 4.000 
de votanți. Prezența cred că 
va fi peste 50%. În momentul 
de față, prezența este circa 
30 la sută. Fiind prânzul era 
un moment de pauză”, ne-a 
spus edilul.

Pentru comuna Corbeanca au 
fost amenajate 5 secții de vot, 
astfel încât cetățenii cu drept de 
vot să își poată exercita dreptul 
constituțional fără niciun fel 
de problemă. Fiind o zi foarte 
frumoasă, mulți votanți aflați 
la plimbare în zonă au decis să 
își decidă președintele votând 
chiar în Corbeanca.
La Școala Gimnazială nr. 1, 
au fost amenajate secțiile de 
votare nr. 170 și 171. Puțin 
după prânz, oamenii veneau 
constant, dar fără să se creeze 
aglomerație, semn că mulți 
alegători se îndreptau spre 
casă sau restaurante, pentru 
masa de prânz. 
Până la ora 12.00, la secția nr. 
170 votaseră aproximativ 300 
de persoane, numărul total 
al alegătorilor arondați fiind 
de 963. Urna mobilă nu a fost 
solicitată pentru această secție.
Nicoleta Ciobanu, președintele 
secției nr. 171, ne-a spus că 
au votat 324 de persoane, din 
care pe listele suplimentare 88 

cetățeni. Nu au fost incidente, 
iar alegătorii s-au prezentat 
la vot încă de la prima oră. 
Ordinea și siguranța celor două 

secții de votare era asigurată 
de jandarmi din Prahova, care 
ne-au spus că vor vota și ei 
la Corbeanca, fiind la muncă. 

Echipa noastră a ajuns în comuna 
Ciorogârla puțin după ora 17.00, 
astfel că am putut constata că 
cetățenii deciși să își aleagă 
președintele s-au mobilizat și 
au pornit în număr mai mare 
spre urnele de vot. La Școala 
gimnazială nr. 1 Ciorogârla, 
unde a fost amenajată secția 
nr. 161, era ceva aglomerație, 

iar președintele secției, Ștefan 
Alexandru Simionescu, ne-a 
spus că spre ora 17.00 a 
început să se aglomereze, 
au votat peste 50%  dintre 
alegătorii comunei, 769 din 
1.314 votanți înscriși pe liste, din 
care pe liste suplimentare, 269 
persoane. Nu a fost solicitată 
urna mobilă. 

Primarul comunei Ciorogârla, 
Victor Niculae, ne-a spus, cu 
mândrie, că a votat la 7.01 
și, potrivit datelor pe care le 
deținea, votaseră până la acea 
oră aproximativ 39% dintre 
cetățenii comunei sale, în care 
au fost amenajate 3 secții de 
votare, pentru aproximativ 
4.900 de alegători. 


