COMUNICAT DE PRESĂ
Prefectul George IACOB, Cetățean de Onoare al Comunei INDEPENDENȚA
Sâmbătă, 31 august, cetățenii Comunei INDEPENDENȚA au sărbătorit împlinirea a
120 de ani de la atestarea documentară a acestei localități. Cu această ocazie, primarul Lică
VOICU a organizat o impresionantă manifestare culturală, care a atras un public extrem de
numeros. Alături de localnici s-au aflat, la invitația Consiliului Local, prefectul George IACOB
și senatorul Liviu TOMOIAGĂ, oficiali de rang înalt care au apreciat pe deplin programul
oferit de gazde. Între artiștii care au încântat publicul cu recitaluri lor s-au numărat rapsozi
de renume național precum Elisabeta Turcu, Tita Pârvulescu, Florica Jinga și Constantin
Dolănescu, precum și ansambluri de muzică poulară din județele Dâmbovița, Giurgiu și
Prahova. Talentele locale au fost reprezentate de Ansamblul ”Hora” al comunei
Independența, avându-l ca instructor pe Dan
Giurcan.
Un intermezzo în acest bogat program
artistic a fost cel al decernării festive de către
Consiliul Local Independența a unor titluri de
Cetățean de Onoare al comunei. De acestă
cinste s-a bucurat, alături de fostul primar și
ex-secretarul comunei, veterani de război,
profesori și întreprinzători locali, prefectul
județului Călărași, George IACOB, a cărui
familie provine din localitate.
În alocuțiunea sa de mulțumire,
reprezentantul guvernului în teritoriu a
menționat, între altele:”Pentru un om care își

are rădăcinile în comuna Independența,
conferirea aceastui titlu reprezintă o foarte
mare onoare. În viață contează extrem de
mult să fii apreciat de oameni harnici și
corecți, ori tocmai acestea sunt trăsăturile pe
care, ca profesionist în administrație, le
remarc
a
fi
reprezentative
pentru
Independența. Argumentul forte pe care îmi
sprijin această afirmație este acela că aveți
cele mai puține dosare de ajutor social din
întreg județul.
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Înseamnă că aici sunt oameni cu dorință de a
munci, agenți economici activi, dar și cea mai
performantă administrație din Călărași, din
punctul meu de vedere. Pentru aceste motive
voi fi mereu alături de primar, de Consiliul
Local și de dumneavoastră, cetățenii comunei
Independența, în orice situație și în toate
demersurile pe care le veți face pentru
dezvoltarea localității.”
Manifestările prilejuite de aniversarea
celor 120 de ani de la atestarea documentară
a fostei comune Coadele (actualmente
Independența) au fost înregistrate integral şi
vor fi difuzate în reţeaua Digi Cablu/ RCS RDS de către postul de televiziune național TV H.
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