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Numele meu este Etienne Ignat, am 32 de ani și din 2016 sunt consilier
local în Municipiul Iași. Am ales acest drum după ani întregi de
antreprenoriat, pentru că am înțeles nevoia implicării mele în comunitate.
Sătul de faptul că lucrurile nu funcționează în direcția care trebuie, că tot mai
multe domenii din Iași suferă pierderi consistente, că tot mai mulți cetățeni
sunt nemulțumiți de traiul lor, am ales să ies din mediul de business și să
aduc chiar eu schimbarea pe care mi-o doream.
Munca de voluntariat din tinerețe, anii de management în fonduri
europene și experiența în mediul de afaceri m-au ajutat să mă implic corect
în sprijinirea comunității, dar și să înțeleg cum funcționează administrația
locală și cum ar trebui de fapt să funcționeze ea. Am adăugat motivația de a
face mai mult bine, motivație activată intens de când am devenit tată, și
astfel am ocupat un loc în Consiliul Local din partea PNL Iași.
M-am implicat activ în rolul meu de consilier local și am inițiat o
sumedenie de proiecte în folosul comunității.
Cred cu tărie că lucrurile pot fi duse în direcția cea bună. Cred că
schimbarea majoră trebuie să pornească din noi. Cred și fac tot ce îmi stă în
putință pentru că Iașul merită mai mult! Iașul merită să fie orașul pe care ni-l
dorim noi, ieșenii!
Stau în fiecare zi de vorbă cu cetățenii. E important să aflu direct de la
oameni care sunt problemele din comunitate, pentru a le putea duce spre
dezbatere în Consiliul Local și pentru a le găsi o soluție. Vă aștept sa vorbim.
În fiecare zi de joi începand cu ora 16.00 va stau la dispoziție pentru
audiențe, sediul PNL din Podul Roș.
Oamenii încep să înțeleagă că administrația locală e extrem de
importanta pentru ca aerul pe care il respiră, calitatea serviciilor publice,
calitatea ordinii publice, dotarile din scoli si spitale sunt intrinsec legate de
calitatea administrației locale.
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În aceste 12 luni de mandat, am discutat cu ieșenii aici aduc aminte
campania pentru modalitatea prin care ieşenii doresc modernizarea
transportului public, prin accesare de fonduri europene/ împrumut,
proiectul de buget sau amendamentele depuse la buget.
Am fost pe esplanada Nicolina unde am discutat cu ieșenii despre
finanțarea trasportului public în comun.

În Consiliul Local am încercat să dezbatem modernizarea transportului
public şi credem că am reuşit să arătăm că decizia primăriei este una proastă,
care împovărează bugetul Iaşului pe următorii 10 ani. Am convocat o ședintă
extraordinară a Consiliului Local cu un singur punct pe ordinea de zi:
Organizarea unui referendum în vederea consultării cetăţenilor din
Municipiul Iași, din pacate consilierii locali PSD, ALDE și PMP nu s-au
prezentat.
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Puncte de reper cu privire la activitatea in Consiliul Local:
 Dezbaterea cu privire la modernizarea transportului public. Am reuşit
să arătăm că decizia primăriei este una proastă, care impovărează
bugetul Iaşului pe următorii ani.
 Am propus amendamente la proiectul de taxe şi impozite pe 2017 şi
am reuşit să convinge executivul să scadă 2 taxe.
 La inițiativa consilierilor liberali, impozitul pentru clădiri rezidențiale
reevaluate în ultimii 3 ani, pentru persoane juridice, şi impozitul pe
spectacole au fost reduse. Astfel, prima taxă va fi de 0,08% (inițial
0,2%), iar cea de-a doua de 0,1% (inițial, 0,2%).
 Dezbaterea cu privire la proiectul de buget am venit cu 9
amendamente consistente la proiectul de buget.
 Dezbaterea cu privire la taxele şi impozitele locale. Primarul Chirica a
vrut să crească 72 taxe şi impozite locale, mințind ieşenii că NU creşte
nicio taxa. Am identiticat taxa cu taxa pe care primarul dorea s-o
crească, am făcut amendamente la buget şi le-am susțnut cu tărie.
 Achiziția tramvaielor SH şi închirierea a 16 autobuze SH. Am venit cu
alternative viabile la aceste decizii ale Primăriei de a „reînvechi” parcul
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de mjloace de transport. Ieşenii nu mai vor mijloace de transport SH,
fără aer condițiat şi minime condiții de confort!
 Cele 10 proiecte de hotărâre inițiate de grupul de consilieri PNL Iaşi
reprezintă expresia propunerilor concrete. Aceste proiecte acoperă o
paletă mai largă de subiecte, de la tineret până la infrastructură şi
fluidizarea traficului în Iaşi.

5

6

În urma mai multor solicitari venite de la ieseni am initiat un proiect de
hotarare pentru reabilitarea si dotarea partiei de schi din Copou si pentru
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infiintarea unui SkatePark in Municipiul Iasi. Propunerea vizeaza dotarea
partiei de schi cu instalatie de teleschi sau Babylift schi si tunuri speciale ce
pot produce zapada artificiala la o temperatura de maximum 5 grade Celsius,
pentru perioada sezonului rece. Pentru sezonul cald, am propus infiintarea
unui Skate Park cu nocturna, iar pe partia de schi amenajarea de traseu
enduro, practicarea de sporturi tip Donwhill sau Freeride, toate dedicate
biciclistilor.
Prezentare video SkatePark: https://www.youtube.com/watch?v=S4L_S6-yJYo
Prezentare Reabilitare pârtia de schi: https://www.youtube.com/watch?v=YrGg-XKz8Fw
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Am propus organizarea unei expoziții permanente la Muzeul
Municipal pentru a sărbători centenarul Marii Uniri şi eforturile ieşenilor
pentru realizarea acestui ideal național.
Această propunere vine în contextul în care municipalitatea a anunțat
un plan de investiții pentru a celebra Centenarul Marii Uniri, iar în proiectul
de buget existent este alocată suma de 500.000 lei pentru activități care să
marcheze momentul istoric de la 1918.
Prin acest proiect, ne-am propus valorizarea memoriei comunitare a
oraşului, în condițiile în care cei doi ani în care Iaşul a fost capitala țării în
Primul Război Mondial reprezintă un moment cu o încărcătură istorică şi
simbolică importante.
Împreuna cu Consilierii Locali Vlad Ghizdovăț şi Răzvan Timofciuc am
depus la Primăria Municipiului Iaşi un proiect de hotărâre de Consiliu Local în
vederea eliminării a 35 de taxe locale.
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Printre aceste taxe se enumeră taxa pentru distribuirea sub orice
formă a fluturaşilor şi materialelor publicitare promoționale; taxa pentru
eliberare copii sau duplicate după contracte de închiriere, vânzare –
cumpărare, concesionare; taxa de eliberare documente legalizate „conform
cu originalul”; taxa eliberare aviz de principiu pentru lucrările de construcții,
instalații sau taxa pentru închirierea adăposturilor special construite. Multe
dintre ele sunt taxe speciale pentru obținerea sau eliberarea de
documentații de la Primărie. Adică pentru servicii pentru care aparatul
Primăriei este plătit să le presteze oricum.

In calitate de membru în Comisia de Protecția Mediului, Turism şi
Agricultură, am reacționat la intenția Primăriei Municipiului Iaşi de a institui o
taxă specială pentru promovarea turismului în Municipiul Iaşi pentru anul
2018:
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Cu privire la proiectul de hotărâre privind aprobarea taxei speciale
pentru promovarea turismului în Municipiul Iaşi pentru anul 2018,
considerăm că această inițiativă nu respectă principiile de dezbatere publică,
transparență, eficiență şi performanță.
Decizia instituirii acestei taxe a fost luată fără o consultare publica
largă cu reprezentanții unităților de cazare din Iaşi.
Aşadar, nu suntem de acord cu modalitatea în care s-a recurs la decizia
impozitării „la pauşal” a structurilor de cazare pentru a se face rost de
fonduri în vederea promovării turistice a Iaşului.
În alte oraşe, unde funcționează acest sistem de impozitare (Oradea
este un exemplu de bună practică), lucrurile stau diferit. Acolo, unitățile de
cazare au făcut o asociere care a căpătat formă juridică, iar Primăria a
devenit partener a acestei asocieri. Practic, a fost un demers pornit de către
operatorii economici care s-au asociat, iar Primăria a devenind parener.
Acolo unde s-a instituit această taxă, banii colectați se duc la asociația
respectivă care, fără ingerințe politice, elaborează strategii şi proiecte
concrete de promovare a turismului, având o mai mare flexibilitate în
acțiune şi neutralitate în decizii.
Primăria Iaşi recurge la o măsură mai puțin eficientă, urmând ca banii
administrați din această taxă să fie cheltuiți tot de către autoritatea publică
locală.
Consiliul Consultativ al Operatorilor din Turism, propus a se înființa
prin proiectul de hotărâre, nu poate fi stabilit prin dispoziția primarului, ci
prin hotărâre de Consiliu Local.
Propunerile noastre pentru aprobarea acestei taxe sunt:
1. Consultare largă cu reprezentanții structurilor de cazare din oraş.
2. Înființarea unei asociații de promovare turistică a Iaşului din care să facă
parte reprezentanții unităților de cazare, ai universitatilor şi ai primariei.
3. Banii colectați din acesta taxă de turism sa fie redirectionați către aceasta
asociatie pentru întocmirea unui buget anual.
4. Aceasta asociație va fi neutră politic, va avea mai multă flexibilitate in
gestionarea fondurilor destinate promovării turistice a Iasului si va avea
obiective precise pentru creşterea numărului de turişti români şi străini şi
creşterea numărului de înnoptări.
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PHCL privind constituirea unei comisii de ancheta la nivelul CL
Iasi pentru determinarea cauzelor şi responsabililor de producerea
accidentului din Galata în urma căruia un copil a rămas mutilat pe viață
după ce a fost lovit în față de un
cablu în timp ce aştepta la semafor
în cartierul Galata.
PHCL Retragerea titlului de
„Cetățean de onoare al Iaşului”
acordat lui Ion Iliescu în anul 2000, în
condițiile în care este trimis în
judecată pentru crime împotriva
umanității.
Ion Iliescu a fost trimis în judecată pentru crime împotriva umanității. 4
români au murit şi 1 269 persoane au fost rănite sau arestate fără motiv din
cauza ordinelor date de Ion Iliescu în calitate de presedinte al Consiliului
Provizoriu de Uniune Nationala si presedinte ales al Romaniei şi acoliții săi. În
aceste condiții, solicit, în calitate de consilier local, retragerea titlului de
cetățean de onoare al Iaşului acordat acestuia în 2000.
Această distincție, care ar trebui să reflecte probitatea morală şi
integritea unor personalități care s-au remarcat prin implicare în sprijinirea
Iaşului, este incompatibilă cu situația juridică actuală a fostului preşedinte.
Aceeaşi situație se aplică şi pentru Adrian Năstase care, în 2001, pe
nişte criterii neclare, a fost onoroat cu distincția de cetățean de onoare al
Iaşului.

„Realizare sensuri giratorii în :
a) pe șos. Păcurari la Moara de Foc,
b) la intersecția str. Petru Poni cu str.
Niciman,
c) pe str. Cucu la intersecția cu b-dul
C.A. Rosetti și
d) intersecția de la Cotnari (Bulevardul
Nicolae
Iorga,
intersecție
cu
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Bulevardul Socola)”
În septembrie 2016, am participat la dezbaterea Planului de Calitate a
Aerului. La acea dezbatere, la care nimeni din conducerea Primăriei sau din
majoritatea PSD nu a participat, am atras atenția că documentul propus este
unul incomplet şi nu respecta formatul legii.
S-a dovedit că au avut dreptate. Agenția de Mediu, după cum ştiți, a
respins avizarea Planului de Calitate al Aerului.
Problema poluării în oraş este un factor de pericol public în Iaşi.
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Municipiul Iaşi se confruntă cu o gravă problema de mediu, singură
soluție capabilă a venit din partea consilierilor locali PNL, în calitate de
inițiator al acestui proiect, împreună cu specialişti din domeniu am tras un
puternic semnal de alarmă că executivul împreună cu consilierii PSD - ALDE –
PMP nu tratează această problema cu seriozitate, fiind vorba de sănătatea
ieşenilor.
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APM IAŞI şi ANPM au respins Planul de Calitate a aerului fiind returnat
Primăriei Municipiului Iaşi, în vederea refacerii.
Conform adresei primite de Consilierul Local Etienne Ignat din partea
compartimentului PMCM unul din motivele respingerii a fost că nu respectă
art 17 şi 18 din HG 257/2015. Constatăm cu stupoarea neglijență executivului
din Primăria Municipiului Iaşi pe problemele de sănătate ce privesc toți
ieşeni. Vă aducem în vedere faptul că în mod repetat am sesizat prin adrese
Primăria Municipiului Iaşi, chiar din timpul dezbaterii că Planul de Calitate a
Aerului nu repescta formatul impus de HG 257/2015. Am transmis adresa
117561/21.11.2016 către PMI cu o serie de întrebări dintre care punctul 4 :
Planul de calitate al aerului nu respectă şi nu are toate informațiile conform
Art. 17. Planul de calitate a aerului cuprinde toate scenariile luate în
considerare şi măsurile identificate în cadrul studiului de calitate a aerului
împreună cu toate informațiile prevăzute la art. 16 alin. (1) şi (2). Conform
Legii HG 257/2015
Au trecut 6 luni în care nu s-a întâmplat nimic, În lipsa unor măsuri
concrete pe care ar trebui să le stabilească Planul de Calitatea a Aerului,
poluarea în Municipiul Iaşi atinge cote alarmante.
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Primăria Municipiului Iaşi, ocupată până peste cap de sărbători şi
evenimente uită că ieşenii îşi doresc de la aleşi să ia măsuri concrete în
reducerea poluării şi că sănătatea lor primează.
94 de depăşiri în perioada ianuarie-martie 2017 la cele 4 stații din
aglomerarea urbană Iaşi, repesctiv stațiile amplasate în Podul de Piatră,
Decebal-Cantemir, Copou şi Tomeşti.
Acest proiect a fost discutat în cadrul ședinței
extraordinare convocate de consilierii PNL, însă a fost
respins de majoritatea PSD – PMP - ALDE. Nici până în
momentul de față nu există măsuri concrete pentru
reducerea poluarii din Municipiul Iași elaborate de
Primaria Municipiului Iași.

Inițiativă locală – SPRIJIN PENTRU AGRICULTORII LOCALI
Etienne Ignat, Consilier Local al Muncipiului Iaşi, membru
în Comisia de Protecția Mediului, Turism şi Agricultură miam propus prin acest demers să ajut producătorii agricoli
locali să îşi vândă mai uşor produsele în piețele ieşene.
Am primit mai multe solicitări de la producătorii locali, cât
şi de la cetățenii interesați să cumpere produse locale,
care mi-au comunicat nemulțumirea lor privind numărul mare de comercianți
ce îşi procură marfa din en-gros şi o vând în piețe, la un preț mai mare. Se
uită astfel rolul principal al unui piețe, care ar trebui să deservească
cetățenilor şi producătorilor agricoli locali, nu bişnițarilor.
Soluții la problema din piețele agroalimentare ieşene
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În urma discuțiilor cu cetățenii şi producătorii agricoli din Municipiul Iaşi,
doresc să strâng semnături pentru a demara următoarele proiecte în
Consiliul Local:
1.

În toate piețele agroalimentare din Municipiul Iaşi, spațiile de vânzare
ale producătorilor agricoli să fie marcate distinct, cu identitate vizuală
proprie şi semnalizate specific;
2.
Înființarea a cel puțin unei piețe volante în Municipiului Iaşi, care să
funcționeze din luna mai până în octombrie;
3.
Piața din Podul de Piatră şi Piața Dacia să fie destinate doar
producătorilor agricoli şi să se diminueze tarifele de tarabă/boxă pentru o
perioadă de 6 luni în cele două piețe.
Iulie 2017 In sfarsit intrăm în normalitate dar și în legalitate cu Piețele
Agroalimentare din Muncipiul Iași.

Peste 500 de persoane au susținut acest demers prin petiția online de
aici
https://www.petitieonline.com/sprijin_pentru_ceteni_i_pentru_productorii_
agricoli.
Pe 28 iulie 2010, Direcția Piețe din cadrul Primăriei Municipiului Iaşi se
reorganizează şi se înființează S.C. Ecopiata S.A., fiind o societate pe acțiuni
şi
având
că
unic
acționar
Consiliul
Local
al
Municipiului Iaşi.
Au trecut 7 ani în care Piețele Agroalimentare din Municipiul Iaşi au
funcționat după bunul plac, nerespectând legile. Au trecut 9 luni de când
insist să intrăm în normalitate.
În urmă discuțiilor purtate de consilierul Local Etienne Ignat, s-au
montat în piețele agroalimentare la fiecare tarabă, plăcuțe informative cu
denumirea producătorului, datele şi locația acestora, devenind o
obligativitate să se inscripționeze denumirea producătorului agricol,
persoanei juridice, persoanei fizice autorizate sau asociației familiale la loc
vizibil si uşor de citit.
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Obligația fiecărui producător de a afişa la tarabă (denumire produs,
preț şi localitate de origine iar la producătorii agricoli şi dată obținerii
produsului).
La propunerea consilierului local Etienne Ignat, regulamentul va
presupune ca fiecare producător să semneze un angajament pe care să-l
respecte. În caz contrar, să i se interzică accesul în piețele agroalimentare.
Nesemnarea sau nerespectarea acestui angajament duce la pierderea
dreptului de a avea acces la închirierea mesei/boxei/tarabei etc. situate în
cadrul pieței.
Alte propuneri:
Să nu se depoziteze mărfurile pe căile de acces;
Conform regulamentului, în fiecare piață din Muncipiul Iaşi se va
respectă procentul minim de 40% aşa cum spune legea, pentru producători
agricoli. Aceştia au întâietate în a ocupă tarabele din piețe.
Să expună etichetele la fiecare produs în parte, semnalând astfel
produsele româneşti diferit față de produsele de import;
Regulamentul se aplică pentru 1 – Piața Sudului (CUG), 2 – Piața
Alexandru cel Bun, 3 – Piața Nicolina, 4 – Piața Independenței, 5 – Piața Hala
Centrală, 6 – Piața Dacia, 7 – Piața Păcurari, 8 – Piața Tătăraşi Sud, 9 – Piața
Podul de Piatră, 10 – Bazar, 11 – Talcioc, 12 – Târgul de Maşini, 13 – Târgul de
Cherestea. Este un prim pas, ani de zile nu s-a realizat nimic în acest
domeniu. Următorul pas: monitorizarea acestui regulament şi modernizarea
Piețelor Agroalimentare.
Reclamatii administrative - pârghiile folosite de consilierii locali PNL pentru
a obține informații de la Primărie

Reclamatie administrativa - Etienne Ignat a cerut, la începutul lunii iulie
2016, printre altele, o listă cu toate drumurile publice aflate în administrarea
Primăriei care nu respectă legislația în privința semnalizării rutiere, a
dispozitivelor de protecție şi din punct de vedere tehnic. Sursa: Ziarul de Iasi
Primăria Iași, STRICT SECRET! Până și consilierii locali sunt tratați cu
sictir când solicită informații de interes public. Sursa: 7EST
Un consilier local PNL este acuzat de autoritatile locale ca isi face prea
bine treaba. Edilii ii reproseaza liberalului Etienne Ignat ca, de cand a preluat
mandatul de ales, a cerut prea multe raspunsuri de la Primarie. Sursa: TeleM
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Aplicație pe mobil pentru a ține legăura cu ieşenii
Pentru o relaționare in timp real cu cetatenii din Municipiul Iasi,
consilierul local Etienne Ignat a lansat o aplicatie pe mobil denumita Ţine
legătură cu Consilierul tău Local. Aplicația poate fi descărcată de aici. Prin
intermediul aplicației poți face o Sesizare, ai la dispoziție un formular de
contact, poți fi la curent cu toate proiectele şi inițiativele consilierului local
Etienne Ignat.

Având în vedere regulamentul privind respectarea condițiilor de
protecția mediului în timpul executării lucrărilor de construcții în Municipiul
Iaşi, consilierul local Etienne Ignat a transmis mai multe completări, cum ar
fi:
Completare la punctul 2.2. se propune următoarea soluție ”Ridicarea
de bariere eficiente în jurul zonei de activități cu praf sau că limitare a
şantierului/sitului” – aici se poate interpreta prin aplicarea următoarelor
soluții:
– bariere de protecție cu plasa densă care izolează particulele de praf
generate în timpul activității de construcții;
– barieră de protecție cu plasa umedă, care are rolul de a reține particulele
de praf (această necesită curățare a intervale dese de timp);
– barieră vegetală (arbori, arbuşti care au rolul de reținere a prafului);
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– perdea de apă (instalație care împrăştie particule fine de apă – această se
montează la limita şantierelor, la o înălțime de circa 3-4 metri) care are rolul
de a împiedică transportul particulelor în afară şantierului.













La punctul 2.2, sectiunea ”Lucrari de demolare” se completează cu:
Demolările construcțiilor care conțin azbest se va face prin o umezire
ridicată a zonelor cu azbest pentru a împiedica dispersia particulelor cu
azbet (azbestul este un compus toxic, care prin inhalarea lui poate favoriza
aparitia cancerului pulmonar). Personalul care realizeaza aceasta operație va
purta echipament de protecție, special, pentru lucrul cu azbestul. Deșeurile
care conțin azbest, rezultate din demolări, trebuie colectate separat, nu vor
fi amestecate cu celelalte deșeuri și se realizează astfel încât să nu se degaje
fibre din material. Aceste deșeuri vor fi depozitate în containere speciale
care vor avea inscriptia ”Deșeuri periculoase”;
Activitățile care generează mult praf vor fi sistate în perioadele cu vânt
puternic, sau se va urmări o umectare mai intensă a suprafețelor;
La punctul 2.2, sectiunea ”Traficul în construcții” se completează cu:
Verificarea permanentă a utilajelor și mijloacelor de transport în ceea
ce privește nivelul de emisii de monoxid de carbon sau a altor gaze de
eșapament, iar dacă se vor constată emisii peste nivelul admis vor fi repuse
în funcțiune numai după ce vor fi remediate defectiunile constatate. În acest
sens, utilajele și mijloacele de transport vor fi dotate cu aparatură de testare
necesară, precum și revizii permanente ale utilajelor și mijloacelor de
transport.
Măsuri pentru protecția calității solurilor și apelor subterane, in
timpul lucrărilor de construcții:
Nu va fi permisă depozitarea materiei prime, materialelor și/sau a
deșeurilor în canalele de scurgere/drenare din interiorul sau vecinătatea
șantierului, deoarece acestea s-ar putea înfunda iar astfel s-ar putea schimba
direcția de scurgere a apelor reziduale, aceste infiltânduse în sol pot provoca
contaminarea apelor subterane;
Reparația utiliajelor și a mijloacelor de transport se va realiza în unități
specializate, prevăzute cu platforme betonate, pentru a înpiedica
eventualele scurgeri de uleiuri sau combustibil să contamineze atât solul cât
și apele subterane;
Nu se va permite descărcarea apelor uzate sau deșeurilor în apele de
suprafață (râuri, lacuri, etc.). Apele uzate care nu sunt contaminate cu
substanțe periculoase se vor direcționa către sistemul de canalizare al
municipalității, cele contaminate cu substanțe periculoase vor fi stocate în
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recipienți speciali, care vor fi inscripționați cu ”substanțe periculoase”. După
ce vor fi stocate în recipienți vor fi direcționate spre o stație de epurare.
Deșeurile vor fi depozitate în containere acoperite și vor fi predate
operatorului de salubritate;
Interzicerea creării de depozite de carburanți în cadrul organizărilor de
șantier, pentru a se evita scurgerile accidentale de carburanți care pot
contamina atât solul cât și apele subterane;
Realimentarea mecanismelor şi masinilor vor fi făcute în locuri special
amenajate cum ar fi: o platformă de beton unde este aproape imposibilă
punerea în pericol a solului sau apei subterane;
Echipamentele aduse în interiorul şantierelor vor fi în condiții tehnice
corespunzătoare – nu se va admite prezența utilajelor şi echipamentelor la
care există scurgeri de carburant, lubrifiant sau lichid hidraulic;
Schimbarea uleiurilor şi încărcarea bateriei vor fi executate în locuri
special amenajate, fie se vor amenaja platform betonate, fie se vor amenaja
locuri unde se va executa o impermeabilizare cu geosintetice, cum ar fi
geomembrană sau geocompozit bentonitic (dacă se va utiliza
geomembrană, aceasta va fi protejată la partea superioară de un geotextil,
iar deasupra lui se va aseza un strat granular de pietriș pentru a se evita
fenomenul de puncție în geomembrană, iar prin acele locuri putându-se
infiltra scurgerile de uleiuri);
Pentru toate substanțele toxice şi periculoase se vor amenaja locuri
speciale de depozitate şi încărcare, prevăzute cu platforma betonată sau
impermeabilizare cu geosintetice;
Organizarea de șantier va fi prevăzută cu toalete ecologice;
Se va reface solul (dacă este cazul) în zonele unde acesta a fost
afectat temporar prin lucrările de excavare, depozitare de materiale,
staționare de utilaje, în scopul redării în circuit la categoria de folosință
inițială.
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Vă mulţumesc!
Etienne Ignat
Mail ignatetienne@gmail.com
Telefon - 0743 681 540
https://www.facebook.com/IgnatEtienne/
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