VEZI AICI prezenţa la vot din VÂLCEA
(UPDATE)

UPDATE ora 19.00: În Vâlcea, până la această oră au votat 62,38% dintre vâlcenii cu
drept de vot. În mediul rural au votat 65,38%, iar în mediul urban au mers la urne
59,18%.
UPDATE ora 16.00: Până la această oră, în Vâlcea, au votat 160.272 de vâlceni cu drept
de vot, ceea ce reprezintă un procent de 47,30%.
Trebuie remarcat că în turul I, la aceeaşi oră, au votat 38,41%, cu mult mai mic decât
în turul II de scrutin al alegerilor prezidenţiale.
UPDATE ora 13:00: În Vâlcea votaseră peste 30% dintre alegătorii cu drept de vot
(30,39%). Din cei 338.350 alegători cu drept de vot din judeţul Vâlcea, până la ora
11.00, au votat 102.832 persoane. În mediul urban s-a înregistrat o prezenţă de
28,87%, în timp ce în mediul rural au ieşit la vot 31,80% dintre persoanele cu drept
de vot.
Prezenţa la vot, în primul tur de scrutin din data de 2 noiembrie a.c. la ora 13.00 în
judeţul Vâlcea a fost de 23,09%, mai mare decât prezenţa la vot pe ţară. În mediul
urban în judeţul nostru s-au prezentat 22,50% din cetăţenii cu drept de vot, iar în
mediul rural au mers la urne 23,64% dintre vâlceni.
ORA 10.00: 8,52% dintre români au ieşit la vot în turul al II-lea pentru alegerile

prezidenţiale, conform centralizării BEC la 98,85% din secţiile de votare. La aceeaşi
oră, în al doilea tur al alegerilor prezidenţiale din 2009, prezenţa era de 7,52%.
Şi în judeţul Vâlcea s-a înregistrat o creştere a prezenţei la vot, vâlcenii votând în
procent de 9,43% la ora 10.00. În mediul urban au votat 9,08 dintre vâlceni, iar în
mediul rural 9,77%. În primul tur ale alegerilor prezidenţiale s-au prezentat la urne
7,13% din vâlceni. Aşadar, o creştere semnificativă de 2 procente arată că şi vâlcenii
sunt conectaţi la importanţa votului din data de 16 noiembrie.

