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români care au împlinit 
vârsta de 18 ani până în 
ziua alegerilor inclusiv, 
cu excepția debililor sau 
a alienaților mintal puși 
sub interdicție, precum și 
a persoanelor cărora li s-a 
interzis exercitarea drep-
tului de a alege, pe du-
rata stabilită prin hotărâ-
re judecătorească defini-
tivă. Cetățenii Uniunii Eu-
ropene care au domiciliul 
sau reședința în Româ-
nia au dreptul de a alege 
în aceleași condiții ca și 
cetățenii români, cu înde-
plinirea prevederilor legii. 
Alegătorul votează numai 
la secția de votare unde 
este înscris în lista elec-
torală permanentă ori la 
secția de votare unde es-
te arondată adresa la ca-
re își are domiciliul sau 
reședința, după caz. 

Condiții pentru 
urna specială

Pentru alegătorii care 
nu se pot deplasa la sediul 
secției de votare din cauză 
de boală sau invaliditate, 
președintele biroului elec-
toral al secției de votare 
poate aproba, la cererea 
scrisă a acestora, însoțită 
de copii ale actelor din ca-
re rezultă starea de sănă-
tate sau de invaliditate, ca 
o echipă formată din cel 
puțin 2 membri ai birou-
lui electoral să se deplase-
ze cu o urnă specială și cu 
materialul necesar votării 
- ștampilă cu mențiunea 
„VOTAT” și buletine de vot 
- la locul unde se află ale-
gătorul, pentru a se efec-
tua votarea. În acest mod 
pot vota numai persoane-
le care domiciliază în lo-
calitatea în care se află 
secția de votare. Cetățenii 
Uniunii Europene aflați în 
aceeași situație pot vo-
ta, sub condiția îndeplini-
rii, după caz, a cerințelor 
prevăzute de art. 21 alin. 
(1), art. 23 alin. (1) sau 
art. 24 alin. (1) și (2) din 
Legea nr. 115/20153. 
Aceleași dispoziții se apli-
că și pentru persoanele 
reținute, deținute în ba-
za unui mandat de ares-
tare preventivă ori asu-
pra cărora s-a dispus mă-
sura preventivă a arestu-
lui la domiciliu sau per-
soanele care execută o 
pedeapsă privativă de li-
bertate, dar care nu și-
au pierdut drepturile elec-
torale, în măsura în ca-
re se solicită această mo-

dalitate de vot. În aces-
te condiții pot vota numai 
persoanele care domici-
liază în raza teritorială a 
circumscripției electorale 
comunale, orășenești sau 
municipale în care au loc 
alegeri. În raza unei secții 
de votare se utilizează o 
singură urnă specială. Ur-
na specială poate fi trans-
portată numai de mem-
brii biroului electoral al 
secției de votare, sub pa-
za personalului structuri-
lor Ministerului Afacerilor 
Interne. Votarea se face 
numai pe baza unui ex-
tras întocmit personal de 
președintele biroului elec-
toral de pe lista electorală 
permanentă, copia listei 
electorale complementare 
sau de pe lista suplimen-
tară existente la secția re-
spectivă. Extrasul se sem-
nează de către președinte 

și se ștampilează, iar per-
soanele cuprinse în aces-
te extrase trebuie să fie 
radiate din celelalte liste 
existente la secție.

AEP subliniază 
informațiile 
importante și prin 
intermediul unui 
material video

Autoritatea Electo-
rală Permanentă (AEP) a 
anunțat că pune la dispo-
ziția alegătorilor un clip 
video despre exercitarea 
dreptului de vot la alege-
rile locale parțiale din da-
ta de 27 iunie.

În material se men-
ționează, între altele, că 
trebuie purtată masca de 
protecție în secțiile de vot 
și se va putea vota și cu 
un act de identitate româ-

nesc care a expirat în pe-
rioada 1 martie 2020 – 27 
iunie 2021. Cetățenii UE 
înscriși în lista electora-
lă complementară pot vo-
ta pe baza oricărui docu-
ment valabil care le atestă 
identitatea, se precizează 

în clipul de informare. Cli-
pul video cuprinde și in-
formații privind modul în 
care se desfășoară proce-
dura de vot. Astfel, alegă-
torii vor trebui ca, în fața 
operatorului de calculator, 
să-și îndepărteze masca 
de protecție pentru iden-
tificare, să semneze lista 
electorală, apoi să preia, 
de la membrii secției de 
votare, buletinul de vot și 
ștampila, iar după exerci-
tarea dreptului de vot, să 
restituie ștampila.

Materialul video poa-
te fi vizionat pe canalul 
de YouTube și pe pagina 

de Facebook a Autorității 
Electorale Permanente, fi-
ind disponibil la următo-
rul link: https://youtu.be/
opGSY7CezN0, precizează 
AEP într-un comunicat. 

Președ inte le  AEP, 
Constan tin-Florin Mitu-
lețu-Buică, transmite un 
apel către alegători să se 
informeze corect cu privi-
re la exercitarea dreptu-
lui de vot la aceste alegeri 
și să consulte paginile de 
internet ale Autorității, 
www.roaep.ro, https://
partiale2021.roaep.ro/, 
canalul de YouTube și pa-
gina de Facebook.

Potrivit datelor pu-
se la dispoziția publicu-
lui de Autoritatea Elec-
torală Permanentă, pa-
tru formațiuni politice 
și-au desemnat candi-
dat pentru funcția de pri-
mar al orașului Braga-
diru, iar acestora li s-au 
alăturat și doi candidați 
independenți, pentru ale-
gerile locale parțiale din 
27 iunie 2021. La Bra-
gadiru, au intrat în lup-
ta electorală două femei 
și patru bărbați. Conform 
ordinii de înscriere pe bu-
letinul de vot, stabilite în 
urma efectuării tragerii la 
sorți din data de 14 iu-
nie, de către președintele 

Biroului Electoral de 
Circumscripție Locală nr. 
1 Bragadiru, Partidul Nați-
onal Liberal (PNL) mizea-
ză pentru câștigarea bă-
tăliei electorale pe Gabri-
el Lupulescu, Partidul Ali-
anța pentru Unirea Româ-
nilor (AUR) l-a desemnat 
pe Costin Ioniță, Alianța 
Împreună Pentru Braga-
diru o propune pe Teodo-
ra – Alexandra Desagă, 
iar Partidul Pro România 
mizează pentru funcția de 
primar pe Cornel Faris. Ca 
independenți candidează 
Ionuț – Cristian Scarlat și 
Feny – Cornelia Tabacu.

La Găneasa, pentru 
alegerile locale parțiale 
din 27 iunie 2021, au in-
trat în lupta electorală 
cinci candidați – o feme-
ie și patru bărbați, nefiind 
înregistrat pe lista de can-

didaturi niciun candidat 
independent. Conform or-
dinii de înscriere pe bu-
letinul de vot, stabilite în 
urma efectuării tragerii la 
sorți din data de 14 iu-
nie de către președintele 
Biroului Electoral de 
Circumscripție Locală 
nr. 27 Găneasa, Partidul 
Național Liberal (PNL) l-a 
desemnat pe Raul Gabri-
el Niculae, Partidul Soci-
al Democrat (PSD) mizea-
ză pe Alexandru Mihăiță 
– Poenaru, Partidul Uniu-
nea Salvați România a de-
semnat-o pentru funcția 
de primar al comunei Gă-
neasa pe Alexandra – Mo-
nica Șania – Nicoleascu, 
Partidul Mișcarea Popula-
ră mizează pe Robert To-
ma, iar Partidul PRO Ro-
mânia speră să câștige fo-
toliul de primar al comu-

nei cu Nicolae Sutaru. 
Potrivit prevederi-

lor legale, este declarat 
ales primar candidatul ca-
re a întrunit cel mai ma-
re număr de voturi vala-
bil exprimate. În caz de 
balotaj se va organiza un 
nou tur de scrutin la do-
uă săptămâni de la pri-
mul tur, la care vor par-
ticipa doar candidații ca-
re se află în această 
situație. În cazul unui nou 
tur de scrutin, acesta ar 
avea loc pe 11 iulie 2021. 
Operațiunile electorale se 
vor desfășura similar celor 
din primul tur de scrutin.

Pentru Ilfov vor 
funcționa 19 secții 
de votare

Potrivit datelor pu-
se la dipoziția publicu-

lui de Autoritatea Electo-
rală Permanentă cu privi-
re la modul de organizare 
a alegerilor locale parțiale 
din data de 27 iunie 2021, 
în orașul Bragadiru sunt 
înregistrați 21.740 de ale-
gători, iar în comuna Gă-
neasa sunt așteptați la 
vot 4.096 alegători.

De asemenea, AEP 
a anunțat că în orașul 
Bragadiru vor fi organi-
zate 14 secții de vot la 
Școala Gimnazială Nr. 1 - 
Șoseaua Alexandriei, Nr. 
243A, Școala Nr. 3 - Stra-
da Unirii, Nr. 85, SC GAD 
Special Construct SRL - 
Strada Verii, Nr. 40, Bloc 
F4, la Grădinița cu pro-
gram prelungit Nr. 3 - 
Strada Coralului, Nr. 2 și 
la Spațiul comercial din 
Șoseaua Alexandriei (D), 
Nr. 49.

Pentru comuna Gă-
neasa, AEP a prevăzut or-
ganizarea a 5 secții de vot 
la Școala Găneasa - Stra-
da Ștefan cel Mare, Nr. 
43, Școala Moara Dom-
nească - localitatea Moa-
ra Domnească, Strada P. 
Kontszbuie, Nr. 4, Școala 
Cozieni – localitatea Co-
zieni, Strada Mânăstirii, 
Nr. 2A, la Scoala Gimna-
zială Nr. 3 Șindrilița – lo-
calitatea Șindrilița, DN2 
București-Urziceni, Nr. 22 
și la Școala Piteasca - lo-
calitatea Piteasca, Strada 
Revoluției, Nr. 43A.

Votul, în intervalul 
7.00 – 21.00

Au dreptul să partici-
pe la alegeri, duminică 27 
iunie 2021, în intervalul 
7.00 – 21.00, toți cetățenii 

actualitateactualitate actualitateactualitate

Șase candidaţi vor fotoliul de primar la Bragadiru, 
iar la Găneasa se întrec la urne cinci candidaţi

Peste 25.000 de 
alegători sunt 
așteptați la urne în 
județul Ilfov, pe data 
de 27 iunie, pentru 
a-și alege din nou 
primarii la Bragadiru 
și Găneasa. Șase 
candidați aspiră la 
fotoliul de primar al 
orașului Bragadiru, 
în urma alegerilor 
locale parțiale, iar 
pentru funcția de 
primar al comunei 
Găneasa, s-au înscris 
în cursa electorală 
cinci candidați.

Cristina NedelCu

Alegătorii români își pot exercita dreptul de vot în unitatea administrativ teritorială 
de domiciliu sau de reședință, după caz, numai pe baza unuia dintre următoarele 
acte de identitate, valabile în ziua votării:  cartea de identitate, cartea electronică 
de identitate, cartea de identitate provizorie; buletinul de identitate; pașaportul 
diplomatic, pașaportul diplomatic electronic, pașaportul de serviciu; pașaportul de 
serviciu electronic; carnetul de serviciu militar, în cazul elevilor din școlile militare. 
ATENȚIE! Nu se votează în baza pașaportului turistic!

IMPORTANT!

PMP
Robert Toma

PNL
 Gabriel Raul Niculae 

PSD 
Alexandru Mihăiță Poenaru

USR
Alexandra Monica Șania 
Nicoleascu

Candidat independent  
Feny Cornelia Tabacu

AUR
 Costin Ioniță

PNL
Gabriel Lupulescu

Partidul PRO România 
Cornel Faris

Candidat independent 
Ionuț Cristian Scarlat

Candidatul PNL, la funcția de 
primar al orașului Bragadiru,

Gabriel Lupulescu, alături 
de președintele Consiliului 

Județean Ilfov, Hubert Thuma

  Alegeri locale parţiale 2021.  Pe 27 iunie sunt așteptați la vot peste 25.000 de ilfoveni

Candidați la funcția de primar al comunei Găneasa Candidați la funcția de primar al 
orașului Bragadiru

Alianța Împreună pentru 
Bragadiru
Teodora Alexandra Desagă
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