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Flux constant, de la prima oră

Fără aglomerație, dar în ritm susținut

Fotbal și alegeri

La vot, după biserică

Prezență bună la urne

Un scrutin sub zodia normalității
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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 votaseră, până la ora 
16.00, circa 800 de alegători, 
pe lista permanentă și liste 
suplimentare.
Secțiile 165 și 167 s-au organizat 
la Liceul cu profil sportiv 
din Clinceni. Parcarea din 
afara liceului era înțesată de 
mașini, iar curtea școlii a fost 
supravegheată atent de forțele 
de ordine. Pentru că, pe stadion, 
se desfășura meciul de fotbal 
dintre Clinceni și Dinamo. În 
paralel cu acesta, așadar, se 
vota într-o atmosferă calmă și 
într-un flux constant. Gabriela 
Elena Beldiman, președintele 
secției 165 ne-a declarat că aici 
votaseră, până la ora 15.00, 
circa 350 de persoane pe lista 
permanentă și aproximativ 160 
pe suplimentară. La secția de 

votare nr. 167, ale cărei ferestre 
dădeau chiar deasupra peluzei 
stadionului, plin de suporterii 
celor două echipe competitoare, 
atmosfera era, de asemenea, 
calmă. Președintele Alexandru 
Gheorghe ne-a comunicat că 
nu au fost semnalate niciun 
fel de incidente neplăcute și, 
până la ora 15.00, aici votaseră 
circa 530 de alegători, pe lista 
permanentă și pe suplimentară.

La ora 13.15, la Așezământul 
social ”Sf. Dumitru”, din 
Copăceni, unde a funcționat 
secția de votare nr. 168, 
președintele Mariana 
Ber ceanu ne-a declarat 
că procesul electoral se 
desfășoară fără probleme, 
în liniște, cu o prezență bună 
a alegătorilor, la urne. Până 
la acea oră, aici votaseră 
circa 400 de persoane, pe 
ambele liste - permanentă 
și suplimentară 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 13.00 și aici votaseră 
aproximativ 400 de persoane, 

pe lista permanentă, dar și 
pe suplimentare. Aici au fost 

arondate 1.021 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 
15.30, pe lista permanentă și 
pe cele suplimentare votaseră 
circa 450 de alegători. La 
secția 177, potrivit declarației 
președintelui Florentina Ion, 
votaseră, tot până în jur de ora 
15.30, de asemenea, pe lista 
permanentă și pe suplimentară, 

în jur de 400 de alegători. La 
secția de votare 178 au fost 
arondați, potrivit președintelui 
Camelia Păun, aproape 1.000 de 
cornețeni și votaseră circa 420 
de persoane (inclusiv pe liste 
suplimentare, adică persoane 
aflate în tranzit și care nu au 
domiciliul în localitate).

La Căminul Cultural din Ciolpani, 
unde a fost amenajată secția 
de votare nr. 157, am ajuns 
în jurul orei 13.40, și aici, 
deși nu era aglomerație, am 
întâlnit câțiva cetățeni care 
dezbăteau aspecte legate de 
viața politică, făceau estimări, 
prognoze etc. 
Președintele secției, Elena 
Grigore, ne-a spus că până 
în jurul prânzului votaseră 
circa 40% dintre alegătorii 
arondați. Din 1.906 persoane 
arondate, votaseră circa 600 
de persoane, iar pe lista 
suplimentară aproximativ 
110. La secția 157 a existat 
o singură solicitare de urnă 
mobilă. ”Este liniște, nu au 
fost probleme, cetățenii au 
venit în flux constant, de la 
prima oră”, ne-a spus Elena 
Grigore.  
În Comuna Ciolpani au fost 
amenajate 4 secții de vot, 
pentru aproximativ 4.000 
de votanți.

Dacă în urmă cu două săptămâni 
cetățenii profitau de frumoasa 
zi, ca de vară, pentru a veni 
la vot și a ieși la plimbare, de 
această dată, era evident că 
votanții s-au străduit să iasă 
special din casă pentru vot. 
Pentru comuna Corbeanca 
au fost amenajate tot 5 secții 
de vot, păstrându-se aceeași 
structură. În jurul orei 12, mulți 
dintre cetățeni veneau la vot 
direct de la biserică sau de la 
cimitir, fiind vorba în special de 
persoane mai în vârstă, care, 
fiind foarte frig afară, și-au 
propus să îndeplinească și 
această datorie cetățenească.
La Școala Gimnazială nr. 1, au 
fost amenajate secțiile de votare 
nr. 170 și 171. Puțin după prânz, 
oamenii veneau constant, dar 
nu era aglomerație.
Până la ora 12.00, la secția nr. 
170 votaseră aproximativ 310 
de persoane, numărul total al 
alegătorilor arondați fiind de 980. 
Aproximativ 200 de persoane 
au votat pe liste suplimentare. 

Urna mobilă nu a fost solicitată 
pentru această secție.
Nicoleta Ciobanu, președintele 
secției nr. 171, ne-a spus că au 
votat 386 de persoane, 1.332 de 
persoane sunt arondate secției, 
iar pe listele suplimentare au votat 
aproximativ 100 de persoane. Nu 
a fost solicitată urna mobilă și nu 
au fost incidente, iar alegătorii 
au venit încă de la prima oră.

Echipa noastră a ajuns în 
comuna Ciorogârla la ora 
16.31, unde am observat mai 
mulți alegători deciși să își 
aleagă președintele. 
La Școala gimnazială nr. 
1, Ciorogârla, unde a fost 
amenajată secția nr. 161, nu 
era aglomerație, dar cetățenii 
veneau continuu și, probabil, 
dacă membrii secției de votare 
nu s-ar fi organizat foarte 

bine și nu ar fi fost rapizi în 
preluarea oamenilor, ar fi fost 
șanse destul de mari să se 
formeze coadă. Președintele 
secției, Ștefan Alexandru 
Simionescu, ne-a spus că, 
până la ora 16.00, votaseră 
848 de alegători, iar pe liste 
suplimentare, 341 de persoane, 
arondați fiind 1.315 votanți 
înscriși pe liste. ”Nu a fost 
solicitată urna mobilă, acum e 

mai multă liniște, dar am avut 
și perioade mai aglomerate”, 
ne-a spus președintele secției 
nr. 161.
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