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Ultima duminică a lunii 
septembrie a însemnat 
pentru toți  cei 19.004.089 
cetățeni cu drept de vot 
ai României oportunitatea 
de a-și alege primarul, 
președintele CJ, consilierii 
locali și județeni pentru 
următorii patru ani. Lupta 
pentru alegerile locale 
din România s-a încheiat 
duminică seară cu o 
prezență națională la vot 
de 46,02%.

Alegerile locale au fost orga-
nizate pe 27 septembrie, după ce 
scrutinul la termen a fost amânat 
în iunie, din cauza pandemiei de  
COVID-19. Tocmai din această cau-
ză, în toată țara, alegerile s-au des-
făşurat în condiții speciale, cu triaj 
al temperaturii şi cu dezinfectarea 
ştampilelor şi a mâinilor, analiştii 
politicii estimând că este posibil ca 
riscul epidemiologic să fi influențat 
prezența la urne.  Votul a început 
duminică la ora 7:00 şi s-a înche-
iat la ora 21:00 cu primele rezultate 
exit poll.  De remarcat că anul aces-
ta, Bucureştiul a avut cea mai scă-
zută prezență la urne dintre toate 
județele, de 36,93%. Cei mai mul-
ți alegători din rândul populației lo-
cale care s-au prezentat la urne au 
fost din Giurgiu, 59,43%.  Alegeri-
le locale din România s-au încheiat 
duminică seară cu o prezență nați-
onală la vot de 46,02%. Au votat 
peste 8,4 milioane de alegători, iar 
17 județe au avut prezență de pes-
te 50% la vot, Capitala înregistrând 
o prezență la vot de 36,92%. Com-
parativ cu anul 2016, prezența la 
vot a fost mai mică la nivel național 
şi mai mare în Bucureşti. În 2016, 
la nivel național prezența la vot a 
fost de 48,44 %, iar în Bucureşti de 
33,31 %. 

Potrivit datelor oficiale, în scru-
tinul electoral local din 2020, au 
fost elective circa 43.000 de funcții 
de primar, preşedinți de consilii ju-
dețene, consilieri locali şi județeni. 
Candidații trebuiau să aibă cetățe-
nie română şi să fi împlinit 23 de 
ani. Cifrele alegerilor locale 2020 
înseamnă un număr de 19.004.986 
de alegători, 18.755 secții de vot, 
3.200 primării, 41 de preşedinți 
Consilii Județene şi 40.000 de con-
silieri locali/ județeni. 

Potrivit datelor oficiale, la ni-
velul țării, au votat 3.912.348 per-
soane în mediul Urban şi 4.508.393 
persoane în mediul Rural. Pe liste-
le permanente au votat 8.062.375 
de alegători, pe cele suplimen-
tare 241.753  de alegători, iar în 
116.613 cazuri a fost folosită urna 
mobilă. De la primele ore ale dimi-
neții, în mai  multe zone din țară au 
fost semnalate diverse probleme în 
secțiile de votare. Poliția s-a sesizat 
şi face cercetări în mai multe spețe.

Cele mai mari procente s-au 
înregistrat în județele: Giurgiu - 

59.43%, Olt - 58.48%, Teleorman - 
58.12%, Mehedinți - 55.40%, 
Gorj - 54.00%. Participarea cea mai 
redusă a cetățenilor la votare, s-a 
înregistrat în: Bucureşti - 36.93 %, 
Vaslui - 37.40 %, Iaşi - 37.28%, Co-
vasna - 40.66%, Galați - 40.22%.

Preşedintele Klaus Iohan-
nis şi-a exercitat încă de dumini-
că dimineață deptul la vot şi, ulte-
rior, a oferit următoarea declarație:  
”Este foarte important să mergem 
la vot, să nu lăsăm pe alții să decidă 
în locul nostru, astăzi îi alegem pe 
cei care conduc comunitățile în care 
trăim. Este foarte important să ne 
uităm bine la candidați şi să îi ale-
gem pe cei care pot face ceva pen-
tru comunitate, fiindcă până la ur-
mă de ei depinde cum arată spita-
lul, cum arată şcoala, dacă drumu-
rile sunt întreținute, dacă parcurile 
sunt bine întreținute, dacă traficul 
este dirijat aşa cum trebuie.”

Nicolae Robu, înfrânt  
la Timișoara. Noul 

primar Dominic Fritz 
(USR): ”S-a înfăptuit  

o nouă revoluţie”
Schimbare la Timişoara. Prima-

rul liberal Nicolae Robu şi-a recu-
noscut, duminică seara, înfrânge-

rea în fața candidatului USR-PLUS 
Dominic Fritz. „Am pierdut, este 
voința timişorenilor, diferența este 
mare. Comparând numărul de vo-
turi, diferența este surprinzător de 
mare, nu o pot spune în procen-
te. Am considerat că va fi un scor 
strâns şi am fost optimist până în 
ultimul moment, dar diferența es-
te mare ceea ce înseamnă că aş-
teptările timişorenilor sunt altele, 
a declarat Nicolae Robu. Primarul 
Timişoarei, Nicolae Robu, a candi-
dat din partea PNL, pentru al trei-
lea mandat. Din partea USR-PLUS, 
a câştigat Primăria Timişoarei Do-
minic Fritz, cetățean german ve-

1. Alba Iulia (Alba) 
USR: Gabriel PLEȘA
2. Arad (Arad) 
PNL: Călin BIBARȚ
3. Piteşti (Argeş) 
PSD: Cristian GENTEA
4. Bacău (Bacău) 
USR: Lucian STANCIU VIZITEU
5. Oradea (Bihor) 
PNL: Florin BIRTA
6. Bistrița (Bistrița-Năsăud) 
PNL: Ioan TURC
7. Botoşani (Botoşani) 
PSD: Cosmin ANDREI
8. Braşov (Braşov) 
USR: Allen COLIBAN
9. Brăila (Brăila) 
PSD: Marian DRAGOMIR
10. Bucureşti 
INDEPENDENT: Nicuşor DAN
Sector 1: Clotilde ARMAND (USR)
Sector 2: Radu MIHAIU (USR)
Sector 3: Robert NEGOIȚĂ (Alianța Pro București)
Sector 4: Daniel BĂLUȚĂ (PSD)
Sector 5: Cristian POPESCU PIEDONE (PPU)
Sector 6: Ciprian CIUCU (PNL)
11. Buzău (Buzău) 
PSD: Constantin TOMA
12. Reşița (Caraş-Severin) 
PNL: Ioan POPA
13. Călăraşi (Călăraşi)
PSD: Marius GRIGORE DULCE
14. Cluj-Napoca (Cluj) 
PNL: Emil BOC
15. Constanța (Constanța) 
PNL: Vergil CHIȚAC
16. Sfântu Gheorghe (Covasna) 
UDMR: Antal ARPAD
17. Târgovişte (Dâmbovița) 
PSD: Cristian STAN
18. Craiova (Dolj) 
PSD: Olguța VASILESCU
19. Galați (Galați) 
PSD: Ionuț PUCHEANU
20. Giurgiu (Giurgiu) 
PNL: Adrian ANGHELESCU
21. Târgu Jiu (Gorj) 
PNL: Marcel ROMANESCU
22. Miercurea Ciuc (Harghita) 
UDMR: Korodi ATTILA
23. Deva (Hunedoara) 
PNL: Florin OANCEA
24. Slobozia (Ialomița) 
PNL: Dragoş SOARE
25. Iaşi (Iaşi) 
PNL: Mihai CHIRICA
26. Baia Mare (Maramureş) 
INDEPDENDENT: Cătălin CHERECHEȘ
27. Drobeta-Turnu Severin (Mehedinți) 
PSD: Marius SCRECIU
28. Târgu Mureş (Mureş) 
UDMR: Soos ZOLTAN
29. Piatra Neamț (Neamț) 
PNL: Andrei CARABELEA
30. Slatina (Olt) 
PSD: Emil MOȚ
31. Ploieşti (Prahova) 
PNL: Andrei VOLOȘEVICI
32. Satu Mare (Satu Mare) 
UDMR: Kereskenyi GABOR
33. Zalău (Sălaj) 
PSD – Ionel CIUNT
34. Sibiu (Sibiu) 
FDGR: Astrid FODOR
35. Suceava (Suceava) 
PNL: Ion LUNGU
36. Alexandria (Teleorman) 
PSD: Victor DRĂGUȘIN
37. Timişoara (Timiş) 
USR: Dominic FRITZ
38. Tulcea (Tulcea) 
PNL: Ștefan ILIE
39. Vaslui (Vaslui) 
PSD: Vasile PAVĂL
40. Râmnicu VÂLCEA (Vâlcea) 
PE: Mircea GUTĂU
41. Focşani (Vrancea) 
PSD: Cristi Valentin MISĂILĂ

Alba - Dumitrel Ion (PNL)
Arad - Cionca-Arghir Iustin-
Marinel (PNL)
Argeş - Mînzînă Ion (PSD)
Bacău - Palăr Ionel (PNL - 
USR - PLUS)
Bihor - Bolojan Ilie-Gavril 
(PNL)
Bistrița - Năsăud - Moldovan 
Emil Radu (Alianța pentru 
Bistrița - Năsăud)
Botoşani- Federovici Doina-
Elena (PSD)
Braşov - Veștea Adrian - 
Ioan (PNL)
Brăila - Chiriac Francisk - 
Iulian (PSD)
Buzău - Neagu Petre-
Emanoil (ALIANȚA PSD-PRO 
BUZĂU)
Caraş-Severin: Romeo Dunca 
(PNL)
Călăraşi: Vasile Iliuță (PSD)
Constanța: Mihai Lupu (PNL)
Covasna: Tamaș Sandor 
(UDMR)
Cluj: Alin Tișe (PNL)
Dâmbovița: Corneliu Ştefan 
(PSD)
Dolj: Cosmin Vasile (PSD)
Galați: Costel Fotea (PSD)
Giurgiu: Dumitru Beianu 
(PNL)
Gorj: Cosmin Popescu (PSD)
Harghita: Borboly Csaba 
(UDMR)
Hunedoara: Laurențiu Nistor 
(PSD)
Ialomița: Marian Pavel (PSD)
Iaşi: Costel Alexe (PNL)
Ilfov: Robert Thuma (PNL)
Maramureş: Ion Bogdan 
(PNL)
Mehedinți: Aladin Georgescu 
(PSD)
Mureş: Peter Ferenc (UDMR)
Neamț: Ionel Arsene (PSD)
Olt: Marius Oprescu (PSD)
Prahova: Iulian Dumitrescu 
(PNL)
Satu Mare: Pataki Csaba 
(UDMR)
Sălaj: Dinu Iancu Sălăjanu 
(PNL)
Sibiu: Daniela Cîmpean (PNL)
Suceava: Gheorghe Flutur 
(PNL)
Teleorman: Adrian Gâdea 
(PSD)
Timiş: Alin Nica (PNL)
Tulcea: Horia Teodorescu 
(PSD)
Vaslui: Dumitru Buzatu (PSD)
Vâlcea: Constantin 
Rădulescu (PSD)
Vrancea: Cătălin Toma (PNL)

Lista noilor primari  
din municipiile reședinţă  

de judeţ

Lista noilor 
președinţi  
de Consilii 
Judeţene 

ROMÂNIA ȘI-A ALES PRIMARII

nit în 2003 în România. Acesta 
a lucrat în administrația publi-
că din Germania. Pentru func-
ția de preşedinte al Consiliu-
lui Județean, USR-PLUS îl sus-
ține pe liderul USR Timiş, Cris-
tian Moş. ”Timişoara a înfăptu-
it o nouă revoluție”, a spus no-
ul primar Dominic Fritz, dumini-
că noaptea, argumentând fap-
tul că pentru prima dată în is-
torie a fost ales un primar care 
nu s-a născut în România şi nu 
are rude în România.  „De azi 
ştergem cuvintele «nu se poa-
te» din vocabularul Timişoarei. 
De azi nu ne mai lăsăm parali-
zați de frică că suntem singuri 
în bula noastră, pentru că nu 
mai suntem doar o bulă sun-
tem o comunitate. O comuni-
tate de timişoreni care împărtă-
şeşte aceleaşi valori şi aceeaşi 
viziune. Dragi timişoreni, mul-
țumesc! Timişoara astăzi a scris 
istorie, Timişoara astăzi a înfăp-
tuit o nouă revoluție. Astăzi Ti-
mişoara a încheiat definitiv pe-
rioada de tranziție de 30 de ani 
după căderea comunismului”, a 
spus Dominic Fritz. 

Liderul PSD Marian 
Oprișan și-a pierdut 
funcţia la CJ Vrancea

Preşedintele Consiliului Ju-
dețean Vrancea, liderul PSD Ma-
rian Oprişan, şi-a pierdut funcția 
pe care o deținea de 20 de ani, 
după ce Cătălin Dumitru Toma, 
candidatul PNL şi USR PLUS, a 
câştigat în urma alegerilor de 
duminică. Din anul 2000, Mari-
an Oprişan este preşedintele CJ 
Vrancea şi a fost pus în structu-
ra de conducere mai multor or-
ganizații regionale. Înainte de a 
fi preşedinte, Oprişan a deținut 
funcția de vicepreşedinte. Ma-
rian Oprişan a fost vizat şi de 
DNA, în dosarul ”Căprioara”, din 
2006. Liderul PSD a fost achitat 
definitiv în 2015, după un pro-
ces de nouă ani. El era acuzat 
că a cheltuit fraudulos aproape 
două milioane de dolari. Con-
tracandidatul lui Oprişan şi câş-
tigătorul alegerilor de duminică, 
27 septembrie, Cătălin Dumitru 
Toma, cel care l-a detronat pe 
liderul PSD, activează de peste 
zece ani în PNL Vrancea şi este 
membru în Consiliul Local Exe-
cutiv.

UDMR, victorie-
surpriză: Soos Zoltan, 
câștigător la primăria 

Târgu-Mureș
Soos Zoltan este declarat pri-

marul UDMR al Târgu-Mureş,  o 
victorie considerată surprinză-
toare pentru un oraş cu un tre-
cut marcat de sensibilități etni-
ce. Zoltan anunțase că va candi-
da independent, dar până la ur-
mă a participat la alegeri pe lista 
UDMR. Maghiarii erau pe primul 
loc la numărătoare, cu 13.000 
de voturi pentru Zoltan față de 
4.600 Claudiu Maior (Pro Româ-
nia) şi 3.500 Theodora Benedek 
(PNL), contracandidații săi, con-
form BEC. Ulterior numărătoarea 
a ajuns la 25.000 pentru Zoltan. 
Înainte de alegeri Benedek de la 
PNL era dată ca şi favorită, având 
şi sprijinul comunității rrome.

PNL, învingător  
la Piatra Neamţ
PNL s-a impus în oraşul Pia-

tra Neamț. La alegerile locale de 
duminică, liberalii au câştigat Pri-
măria şi cele mai multe locuri în 
Consiliul Local. Candidatul PNL 
a câştigat alegerile pentru Pri-
măria Piatra Neamț. Andrei Ca-
rabelea a obținut 7.696 voturi, 
adică 26.25%. El a fost urmat la 
distanță de fostul primar Victor 
Dragoş Chitic care are 21.98% 
(6.443 voturi). Acesta a fost sus-
ținut de PMP, în timp ce candida-
tul PSD, Alexandru Cuc, a adu-
nat 6.119 voturi ceea ce repre-
zintă 20,87%. PNL a câştigat şi 
alegerile pentru Consiliul Local 
Piatra Neamț. Conform cifrelor, 
liberalii au obținut 8.176 de vo-
turi. În procente, PNL a câştigat 

alegerile cu 28.08% fiind urmat 
de Alianța pentru Piatra Neamț 
2020 care a avut doar 21.03% 
(6.124 voturi). În legislativul lo-
cal vor mai intra PMP 15.76% 
(4588 voturi), Alianța USR PLUS 
13.57% (3952 voturi), Pro Ro-
mânia 8.96% (2609 voturi) şi AL-
DE 5.49% (1600 voturi). 

PSD câștigă detașat 
la Galaţi, cu 

majoritate în CL și CJ
PSD s-a impus fără emoții 

la Galați. Formațiunea social de-
mocrată a câştigat cele mai mul-
te mandate de primar din județ. 
De asemenea, primarul oraşului 
Galați şi preşedintele Consiliului 
Județean vor continua în funcții 
fiind aleşi de peste 50% dintre 
gălățeni. Rezultatele numărăto-
rii paralele a partidelor politice 
arată că PSD a obținut în jude-
țul Galați o victorie clară. Social 
democrații au aproape 40% din-
tre voturile gălățenilor, în timp 
ce liberalii au doar 27%. Pe lo-
curile următoare sunt USR-PLUS 
cu 6% şi PMP cu 5,7%. Candi-
datul PSD, Costel Fotea, a ob-
ținut peste jumătate dintre vo-
turile gălățenilor care s-au pre-
zentat la urne, învingându-şi fă-
ră emoții adversarul din partea 
PNL, George Stângă.  Primarii 
PSD din comunele gălățene au 
reuşit, în mare parte, să obți-
nă noi mandate. În plus, social 
democrații au câştigat în comu-
ne controlate în mod tradițional 
de liberali. Singura înfrângere a 
PSD este în oraşul Tecuci, unde 
s-a impus candidatul PNL. 

La Cluj, Emil Boc 
câștigă un nou 

mandat 
Potrivit primelor rezultate 

parțiale, Emil Boc a strâns peste 
70% din voturi la Primăria Cluj-
Napoca, conform numărătoarei 
paralele. Următorul clasat a fost 
reprezentantul USR-PLUS, Ema-
nuel Ungureanu. Ulterior, Boc  
ar fi ajuns la 75%. Exit-poll-uri-
le realizate de institutele de son-
dare CURS şi AVANGARDE l-au 
dat câştigător la Primăria Cluj-
Napoca pe Emil Boc. Acesta ar fi 
convins peste 70% dintre clujeni 
să îl voteze pentru încă un man-
dat de primar. Pe locul 2, con-
form sondajului, s-a clasat Ema-
nuel Ungureanu, candidat susți-
nut de USR PLUS.

Lia Olguţa Vasilescu 
este noul primar la 

Craiova
Lia Olguța Vasilescu a câşti-

gat, duminică, încă un mandat la 
Primăria Craiova, arată rezulta-
tele exit-poll realizate de CURS-
AVANGARDE şi publicate de ME-
DIAFAX. Datele exit-poll arată că, 
în Craiova, Lia-Olguța Vasilescu 
(PSD) a obținut cel mai mare nu-
măr de voturi la alegerile locale 

2020, 34%. Vasilescu este urma-
tă de candidatul PNL, Giugea Ni-
colae. Fostul primar Antonie So-
lomon, susținut Partidul Ecologist 
Român, obținut 20%. 

Barna, mesaj pentru 
PNL în perspectiva 

majorităţilor din 
consilii: Vom fi foarte 

fermi pe principii
„Vom fi foarte fermi pe prin-

cipiile susținute, legate de inte-
gritate, legate de transparență, 
principiile legate de toleranță ze-
ro la ceea ce înseamnă nepotism, 
probleme de corupție sau de in-
tegritate ale eventualilor alți con-
silieri”, spune Dan Barna. El spu-
ne că peste tot unde principiile 
USR-PLUS au fost respectate, s-a 
ajuns la o înțelegere electorală. 

„În alte locuri unde vechile 
metehne de natură pesedistă, 
într-o geacă sau alta, au rămas 
în funcție, USR-PLUS a ales să-
şi respecte principiile şi valorile. 
Până la urmă, această intransi-
gență şi consecvență a fost răs-
plătită prin vot”, adaugă liderul 
USR. 

Primar mort de 
COVID-19, ales la 
Deveselu din nou
Primarul comunei Devese-

lu, din Olt, Ion Aliman, mort 
în 17 septembrie, din cauza  
COVID-19, a câştigat, dumini-
că, alegerile. Situația demnă de 
un scenariu de film este reală, 
astfel că în Deveselu se vor fa-
ce din nou alegeri. Primarul co-
munei Deveselu, din Olt, Ion Ali-
man, candidat PSD pentru un 
nou mandat, a fost confirmat cu  
COVID-19 în data de 4 septem-
brie, a fost internat la Spitalul su-
port COVID din Caracal, dar pen-
tru că starea sa de sănătate s-a 
deteriorat, a fost transferat la Spi-
talul Colentina din Capitală. Aici a 
murit, în 17 septembrie. Potrivit 
unor surse politice, Ion Aliman a 
adunat 1.020 de voturi din 1.600 
valabil exprimate. Acelaşi număr 
de voturi a fost şi la Consiliul Lo-
cal, astfel că PSD va avea la De-
veselu un viceprimar care va fi şi 
primar interimar până la alegeri-
le parțiale, care se vor organiza 
pentru alegerea primarului. 

Alegerile locale 2020 au conturat  
o nouă hartă a ad ministrației locale


