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Sunt consilier al Consiliului Local Scinteia din 2008 in urma alegerilor locale din luna
iunie. Am fost aleasa in Comisia de cultura, invatamant, sanatate si sunt presedintele acestei
comisii. Consider ca aceasta comisie este foarte importanta deoarece in mediul rural cele trei
compartimente: cultura, invatamant, sanatate au nevoie de multa sustinere. Fiind si directorul
Scolii cu clasele I-VIII Bodesti, com Scinteia m-am implicat foarte mult in toate problemele ce
tin de cultura si sanatate, cum ar fi: am atras fonduri pentru scoli necesare unor lucrari de
reparatii si dotare cu materiale. Scoala din satul Rediu era in stare avansata de degradare fiind
veche de peste 100 de ani, de aceea am reusit, cu fonduri locale, sa fac lucrari de consolidare si
raparatii astfel incat la inceputul anului scolar 2009-2010 elevii au intrat intr-o scoala
frumoasa si curata; am realizat lucrari de reparatii la Scoala Bodesti, lucrari care erau foarte
urgente; am reusit sa reduc abandonul scolar in cele trei sate apartinand Scolii Bodesti (
Bodesti. Rediu, Tufestii de Sus ); am tinut permanent legatura cu familiile pentru a imbunatati
randamentul scolar al elevilor; am reusit, prin colaborerea cu Centrele pentru Conservarea si
Promovarea Culturii Traditionale din Iasi, Vaslui, Suceava, Brasov si Centrul National
Bucuresti, sa descopar si sa promovez traditiile locale, in aceasta activitate fiind antrenati elevii
si unii cetateni ai comunei; am desfasurat in scoli multe activitati culturale si artistice fiind
invitati in acest sens oameni de cultura din judetul Iasi; am colaborat cu medicii si am avut
multe intalniri unde elevii si cetatenii satelor au fost informati asupra unor pericole care pot
afecta sanatatea si care sunt mijloacele de prevenire a bolilor; fiind absolvent al Facultatii de
Psihologie am participat impreuna cu asistentul social al primariei la efecturea unor anchete
sociale: de asemenea am mediat mai multe conflicte ivite datorita consumului de alcool si a
saraciei; am avut impreuna cu unele cadre didactice activitati de voluntariat care au rezolvat
unele probleme sociale ( am ajutat batranii in perioada de iarna, am ajutat familiile nevoiase si
copiii orfani ) si ecologice ( am realizat lucrari de ecologizare a satelor si lizierei padurii ).
Am participat la toate sedintele Consiliului Local unde am avizat proiectele de hotarare
care au fost propuse de catre primar, cum ar fi: Proiect de hotarare privind aductiunea de apa;
Proiect de hotarare privind racordarea la conducta de gaz care trece prin Scinteia; Proiect de
hotarare privind bugetul local pentru anul 2010; Proiect de hotarare privind protectia mediului;
Proiect de hotarare privind programul de infrumusetare si gospodarire a satelor.
Ma intalnesc zilnic cu cetatenii satelor si observ care sunt problemele lor iar cele urgente
le aduc in discutie Consiliului Local.
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