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Mobilizare exemplară, la urne

Prezență bună la vot

Primarul Ion Samoilă 
a votat pentru tineri

Cinci urne mobile, pentru deținuți

Alegătorii s-au prezentat în număr mare

Prezență la vot foarte bună
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Localnicii din Glina s-au mobilizat 
exemplar pentru cel de-al doilea 
tur al alegerilor prezidențiale și 
au dat dovadă de patriotism. 
La ora 11.00, Secția de votare 
nr. 204, amenajată în cadrul 
Școlii Gimnaziale nr. 1, avea 
deja o prezență semnificativ 

mai mare decât în primul tur. 
„Oamenii sunt hotărâți pentru 
o schimbare în bine a întregii 
țări. Acesta este mesajul lor. 
Lucru dovedit și prin faptul că 
au venit în număr mai mare 
decât la primul scrutin. Până 
acum avem 165 de votanți pe 

listele permanente și 30 pe 
listele suplimentare. Până la 
închiderea urnelor, ne așteptăm 
să avem în jur de o mie de 
votanți”, ne-a spus Mariana 
Petre, președintele de comisie 
al Secției de votare nr. 204, 
de la Glina. 

Prezența la urne în comuna 
Grădiștea, în jurul orei 13,40, 
la secția 209, amenajată la 
Căminul Cultural, a fost de 
circa 46%. 624 de persoane 
votaseră pe lista permanentă și 
147 pe liste suplimentare. Nu au 
exitat incidente sau probleme 
în ceea ce privește sistemul 
electronic de vot, fluxul fiind 
unul moderat, cu o prezență mai 

redusă comparativ cu primul tur, 
conform declarației președintelui 
de comisie. Primarul Mihail 
Toma a votat aici împreună cu 
familia, în jurul orei 11. În secția 
de votare 210, amenajată la Școala 
Primară, prezența la vot era, 
de asemenea, una bună. Nu 
au fost raportate incidente 
sau probleme în desfășurarea 
alegerilor. 

În comuna Gruiu, la secția 
de votare 213, amenajată la 
școala din Sanțu Florești, în  
jurul orei 13.00, 217 votanți 
se prezentaseră la urnă. Aici 
au fost arondate secției 560 

persoane. Încă 45 de alegători 
votaseră pe liste suplimentare. 
Ordinea și disciplina au fost 
prezente și nu s-au semnalat 
incidente. Sistemul electronic 
de vot nu a creat probleme. 
Primarul Ion Samoilă a votat 
și după ce a ieșit din spațiul 
secției a vorbit cu locuitorii 
comunei. ”Am votat pentru 

continuitate, pentru o Românie 
normală și sperăm să fie bine 
pentru tinerii de astăzi, care 
reprezintă viitorul nostru, am 
votat pentru un președinte 
asumat și dedicat poporului 
român, care să ne reprezinte 
țara cu mândrie. Am votat pentru 
o Românie frumoasă!”, a spus 
edilul.

În Jilava, ca și în celelalte localități 
ilfovene, procesul electoral s-a 
desfășurat fără incidente. La 
Serviciul Public Comunitar Local 
de Evidență a Persoanelor, aflat 
în incinta curții Primăriei Jilava, 
se eliberau acte de identitate, 
iar la Grădinița nr. 1, din Odăi, 
la secția 216, l-am surprins 
la vot pe Elefterie Ilie Petre, 
primarul localității, însoțit de 
fiica sa. Acesta ne-a declarat că 
a mers la vot alături de fiică și 

am votat pentru un președinte 
care apără democrația și valorile 
statului. Cu toții merităm o 
#RomânieNormală, o țară 
în care să fim respectați, să 
beneficiem de servicii publice 
de calitate, o țară din care 
să nu ne mai plece copiii ori 
nepoții”. Edilul ne-a mai spus 
că la fiecare dintre cele cinci 
secții de votare amenajate pe 
raza comunei au fost pregătite 
urne mobile, pentru deținuții 

încarcerați la Penitenciarul 
Jilava și cei aflați în spitalul 
penitenciarului, care au dorit 
să-și exercite votul. Și au fost 
circa 1.200 de persoane private 
de libertate care au votat 
președintele României. Spre 
exemplu, la secția 216, potrivit 
declarației președintelui Adriana 
Grigorescu votaseră până la 
12.30, circa 500 de persoane 
(321 pe liste permanente și 
suplimentare și 179 deținuți.

La secția de votare 220, din 
comuna Moara Vlăsiei, prezența 
la vot a fost mult mai mare în 
jurul orei 14.15, cu cea de la 
aceeași oră, în urmă cu două 
săptămâni, la primul tur de 
scrutin. Potrivit președintelui 

de comisie, a fost calculat un 
procent de 25% pentru prezență, 
în jurul orei 14.00. Aici au fost 
arondate 1.817 persoane, fluxul 
de alegători a fost constant și 
nu s-au înregistrat incidente 
neplăcute. 

Și la secția de votare 222, 
prezența a fost bună. Aici, din 
numărul totalul persoanelor 
arondate - 1.563, votaseră deja 
aproape 800 de cetățeni pe 
lista permanentă și aproape 
200 pe suplimentare.

La Școala Gimnazială nr. 1, 
din Mogoșoaia, am găsit, 
în jurul orei 15.00, aceeași 
atmosferă de sărbătoare pe 
care am simțit-o și la primul 
tur al alegerilor prezidențiale. 
Lumea venea în mod constant 
la vot, în număr incomparabil 
mai mare decât cel constatat 
la alte secții vizitate în turul 
nostru. 
La secția de votare nr. 223, una 
dintre cele cinci amenajate în 
total pentru  comuna Mogoșoaia, 
toate în Școala Gimnazială nr. 1, 
președintele Beatrice Mihaela 
Toader ne-a spus că au votat 597 
de persoane, din care, pe liste 
suplimentare 178 de alegători și 
nu a fost solicitată urna mobilă. 
Secției de votare 223, i-au 
fost arondați 1.222  de votanți. 
Până la acea oră, prezența la 
vot pe liste permanente era 
de 48%, adică mult mai bună, 
potrivit reprezentanților secției 

de votare, decât cea înregistrată 
în primul tur. 
La secția de votare nr. 227 au 
votat 578 de persoane pe liste 
permanente, din 1.710 persoane 
arondate, și 86 cetățeni pe liste 
suplimentare. Reprezentanții 
secției ne-a spus că au venit 
mai puțini alegători la primele 
ore, dar spre prânz numărul 
acesta a crescut semnificativ.
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