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Președintele PNL Ilfov, Hubert Thuma, 
a scris pe pagina sa de socializare un 
mesaj pentru a marca victoria Partidului 
Național Liberal în alegerile locale parțiale 
din Ilfov.

”Partidul Național Liberal a câștigat 
astăzi (n.r. - duminică, 27 iunie 2021) 
alegerile în cele două localități ilfovene: 
Bragadiru și Găneasa. Rezultatele 
alegerilor ne confirmă faptul că munca 
și eforturile făcute de echipa PNL Ilfov 

sunt apreciate și recunoscute la nivelul 
județului. Oamenii au votat astăzi pentru 
dezvoltarea comunităților din care fac 
parte. Încrederea pe care ați arătat-o 
față de candidații Partidului Național 
Liberal ne responsabilizează și ne obligă 
să continuăm dezvoltarea localităților și a 
județului nostru. Îi felicit pe cei doi colegi 
care astăzi au devenit primari!”, a scris 
pe pagina de Facebook, președintele 
PNL Ilfov. 

Duminică seară, 
la ora închiderii 
urnelor, prezența la 
vot în județul Ilfov, 
la alegerile locale 
parțiale desfășurate 
în orașul Bragadiru și 
în comuna Găneasa, a 
fost de 43,75%.

În cele două localități au 
fost amenajate 19 secții de 
votare, cu 27.033 de alegă-
tori înscriși inițial pe listele 
electorale existente la secții 
(22.785 în Bragadiru și 4.248 
în Găneasa) și s-au prezen-
tat la urne, în total, 11.827 
de alegători (8.672 în Braga-
diru și 3.155 în Găneasa). Trei 
votanți au solicitat urna mobi-
lă (în Bragadiru), 657 de ale-
gători au votat pe liste supli-
mentare (568 în Bragadiru și 
89 în Găneasa) și 1 a votat pe 
listă complementară, la Gă-
neasa. 218 voturi au fost nu-
le (115 la Bragadiru și 103 la 
Găneasa).

PNL a convins peste 
5.500 de alegători

Pe partide, la nivel ju-
dețean, 5.652 de alegă-
tori au votat PNL, iar cei doi 
competitori din partea Par-
tidului Național Liberal au 
obținut împreună un procent 
de 48,69% din totalul votu-
rilor valabil exprimate în zi-
ua alegerilor locale parțiale. 
3.078 de alegători au votat, 
la Bragadiru, Alianța Împreu-
nă pentru Bragadiru (26,51% 
din totalul voturilor valabil ex-
primate la nivel județean), iar 
1.405 - PSD (12,10% la nivel 
județean), 785 - AUR (6,76% 
din totalul voturilor valabil ex-
primate la nivel județean), 
353 de voturi au mers către 
candidații independenți (și au 
obținut un procent de 3,04% 
la nivel județean), 215 - Pro 
România (1,85%), 108 voturi 
- USR (0,93%) și 13 voturi - 
PMP (0,11%).

 „Încrederea arătată candidaților  
PNL ne responsabilizează”
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