10 alegeri prezidențiale turul iI
Dascălu
În ciuda vremii mohorâte, alegerile
prezidențiale i-au determinat și
pe localnicii din comuna Dascălu
să se mobilizeze masiv în turul
doi. La Secția de votare nr.
180, amenajată în cadrul Școlii
Gimnaziale nr. 1, s-a votat fără
pauze. „Avem mai mult de 500
de votanți până la ora 14.00.
Numai pe listele suplimentare
avem 200 de alegători și
peste 350 la permanente.
Se votează la foc continuu,
nu stăm deloc. Vârstnicii sunt
mult mai conștiincioși, dar și
tinerii s-au prezentat în număr
mare”, ne-a spus Alina Badea,
președintele comisiei Secției
de votare nr. 180. „Am 18 ani și
am votat pentru binele țării în
care trăiesc. Sunt absolventa
unui liceu și nu vreau să plec
din țara în care m-am născut și
am crescut. Intenționez să-mi
deschid propria afacere și am
votat cu gândul că statul, prin
legislația pe care o promulgă,
mă va ajuta să prosper aici,

dărăști
La 13.45, la secția 182 din
incinta Școlii gen. nr. 1 au fost
înscriși pe lista permanentă
1.050 de alegători. Președintele
secției, Nicoleta Rădulescu,
ne-a declarat că, până la ora
13.30, aici votaseră aproape
circa 350 persoane și fusese

dobroești
Localnicii din Dobroești s-au
mobilizat foarte bine încă de
la orele dimineții. „Avem o
prezență la vot foarte bună.
Oamenii au început să vină încă
de la 07.00 dimineața, astfel
că până la ora 13.00 au votat
peste 30% din numărul total
de alegători. Majoritatea au
votat pe listele permanente.
Mai exact, avem 412 votanți,
din totalul de 1.361, 95 dintre
ei, fiind pe suplimentare. La
primul scrutin au venit să voteze
peste 900 de persoane, așa că

Vot pentru prosperitate
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domnești
La Domnești, în cadrul Școlii
Generale ”Gheorghe Corneliu”,
unde au fost amenajate secțiile
de votare nr. 192 și 193, am ajuns
la ora 16.58, iar prezența la vot
era în creștere. La secția nr.
192, votaseră 995 de persoane
din 1.525 alegători arondați, iar
350 de persoane au votat pe
liste suplimentare, ne-a spus
președintele secției, Andreea

nu peste hotare”, ne-a spus
o tânără care și-a exercitat

calmă. Președintele Maricela
Dimitriu ne-a declarat că
aici au fost înscrise pe lista
permanentă 1.221 persoane.
Votaseră, până la ora 13.45,
aproape 400 de alegători,
din care circa 100 pe liste
suplimentare.

Primarul Valentin Laurențiu Condu: „Fiecare
popor are conducătorul pe care-l merită”
așteptăm să vină mult mai mulți”,
ne-a spus Costela Alexandru,
președintele de comisie al
Secției de votare nr. 184,
din cadrul Școlii Gimnaziale
nr. 1. Și la Campusul Școlar
de la Școala Gimnazială nr. 2
a fost flux continuu de votanți.
„Până la ora 13.00, pe listele
suplimentare am avut 90 de
persoane, iar pe permanente
330, din 1.675. Am avut și o
solicitare pentru urna mobilă, un
domn care nu se putea deplasa
din cauza temperaturii scăzute.

Mai mulți alegători decât la primul tur
Mădălina Radu. ”Nu am avut
solicitări de urnă mobilă, dar
am avut multă lume, mai mulți
alegători decât la primul tur.
Fără incidente, fără probleme,
dar obositor”, a mai spus
președintele secției.
Reamintim că la nivelul comunei
Domnești au fost amenajate
5 secții pentru circa 10.000
de persoane cu drept de vot.

dreptul la vot pentru prima
dată.

Un tur de scrutin liniștit
onorată o singură solicitare
pentru deplasarea urnei mobile.
Aici l-am întâlnit pe primarul
din Dărăști, Sorin Țicu, tot în
localitate votând și la primul
tur de scutin.
La secția de votare 183 am
găsit aceeași atmosferă
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dragomirești
La ora 16.08, la Liceul
Tehnologic ”Vintilă Brătianu”,
din Dragomirești Vale, am stat
de vorbă cu președintele
secției de votare nr. 197, Emilia
Manolache. Domnia sa ne-a
spus că votaseră circa 650 de
persoane, din 1.313 de alegători
arondați. Urna mobilă nu a

găneasa

Fără probleme, cetățenii au venit în flux
constant
fost solicitată. Cetățenii au
votat în flux constant și nu
se înregistraseră evenimente
nedorite.
Potrivit președintelui de secție,
circa 170 de persoane au votat
pe liste suplimentare. În total, în
comuna Dragomirești Vale au
fost organizate 4 secții de vot.

Vot fără incidente și reclamații

Colegii noștri au fost la domiciliul
solicitantului, iar procesul de
votare s-a desfășurat absolut
normal, fără nicio problemă”, ne-a
explicat Ana Marin, președintele
comisiei Secției de votare nr.
188. „La vremurile acestea,
se pare că nu se mai pune
accentul pe lucrurile serioase
și trainice. Mi-aș dori să văd
o alternativă a ultimilor 15
ani. Oricum, fiecare popor
are conducătorul pe care-l
merită”, ne-a spus primarul
Valentin Laurențiu Condu.
Scrutinul a decurs foarte bine
și la Găneasa. „Până la ora
15.40 avem aproape 350 de
votanți, din cei 772 înscriși.
Mai exact, 110 au votat pe
listele suplimentare, iar 240
pe listele permanente. Cel mai
tânăr votant de până acum are
18 ani și cel mai vârstnic, 87
de ani. Procesul electoral s-a

desfășurat normal, atmosfera
fiind una liniștită, fără aglomerări
sau nemulțumiri. Oamenii intră
în cabina de vot, își exercită
opțiunea și introduc buletinul
de vot în urnă. Apoi își ridică
actul de identitate cu mențiunea
votat și părăsesc secția, în
liniște. Nu am avut niciun fel
de incidente sau reclamații”,

ne-a spus Yilmaz Florentina,
președintele Secției de votare
nr. 199, de la Grădinița nr. 1,
Găneasa. „Sper ca noul președinte
să nu ne bage în război, deci
să mențină pacea în țară și să
lupte pentru nevoile noastre,
ale fiecăruia”, ne-a spus Ioana
Băjenaru, o alegătoare în vârstă
de 77 de ani.

