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Numele meu este Etienne Ignat, am 33 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.



În fiecare zi de JOI:

ora 16:00-16:50, sediul Partidului Naţional Liberal,

PODU ROŞ 28, Şoseaua Naţională 59.

17:00-18:00 CENTRUL DE CARTIER TĂTĂRAŞI - STR. V.

LUPU 82

Audiențe:

Telefon: 0743 681 540 Email: ignatetienne@gmail.com



Proiecte inițiate!



Am implementat primul proces de Bugetare Participativă

din municipiul Iași

Buget 2018 

1.000.000 euro

Proiect desfășurat pe platforma: http://iasi.tudecizi.info 



Acordarea de facilități fiscale pentru persoane juridice, în susținerea atelierelor de 
reparații de obiecte, activitate ce susține economia circulară în Municipiul Iași

Concret, am propus un proiect de hotărâre pentru acordarea de facilități
fiscale în următorii 4 ani pentru un număr de 200 de firme, care vor genera, la 
rândul lor, peste 200 de locuri de muncă, dacă fac o investiție de cel puțin 5000 

de euro în municipiul Iași. Această măsură va crea două mari avantaje: ar
aduce investiții de cel puțin 1 milion de euro, creează cel puțin 200 de locuri noi
de muncă și va implementa un sistem de economie circulară în municipiul Iași.

Rolul autorităților publice locale este de a crea contextul sau mediul favorabil
în care companiile să se dezvolte în mod sustenabil. Orice firmă care are sediul

social sau punct de lucru în Municipiul Iași va putea beneficia de facilități
fiscale la plata impozitelor pe clădiri și terenuri în limita maximă de 2000 de 

euro. Valoarea totală a ajutorului de minimis este de 200.000 de euro defalcat
pe următorii 4 ani.



Amendamente propuse și 
aprobate la bugetul local 

pe anul 2018

Am reușit să aduc pe agenda Primăriei Iași problemele stringente ale comunității noastre: lipsa locurilor de parcare, 

lipsa spațiilor verzi, sprijinirea antreprenoriatului ieșean, dezvoltarea Aeroportului Iași, coerența urbanistică și soluțiile

pentru fluidizarea traficului.



langă Teatrul Național, pe terenul Scolii Vasile Pavelcu, 

pe strada Colonel Langa (în spatele Mitropoliei
Moldovei și Bucovinei

și pe Bulevardul Independenței);

Concesionarea a 3 suprafețe de teren în zone centrale
pentru construcția de parcări subterane. 

#Buget #Iași #2018



Construcția a 2 parcări
supraterane de reședință și

identificarea altor 8 suprafețe de 
teren, în cartiere, pentru astfel

de parcări;

#Buget #Iași #2018



Achiziția unui număr
de 25 de parcometre

cu plata prin SMS;

#Buget #Iași #2018



Realizarea unui
incubator de afaceri
în clădirea fostului

cămin Anghel Saligny.

#Buget #Iași #2018



Realizarea unui inventar al dotărilor
din școlile ieșene și finanțarea

achiziției de videoproiectoare, astfel
incât în municipiul Iași toate sălile

de clasă să fie dotate cu 
videoproiector și ecran de proiecție;



Dotarea cu aer condiționat
a unui număr de 10 

tramvaie;

#Buget #Iași #2018



Instituirea de către
Compania de Transport 

Public a unui abonament
anual, pe toate liniile, în

valoare de 600 RON.

#Buget #Iași #2018



Nici o bursă școlară mai
mică de valoarea de 50 de 

RON.

#Buget #Iași #2018



Introducerea în strategia de turism
și identificarea unui teren de minim 

5000 mp pentru construcția unui
skate-parc modern.

#Buget #Iași #2018



Amendamente buget 2018







Am continuat demersul în instanță împotriva Primarului 
Mihai Chirica pentru că nu-mi respectă dreptul la 

inițiativă.

Instanța a stabilit:

Admite acţiunea completată, formulată de 
reclamanţii Etienne Ignat şi Răzvan Timofciuc

în contradictoriu cu pârâtul Primarul
Municipiului Iaşi. Obligă pârâtul să procedeze

la înscrierea pe ordinea de zi a şedinţelor
Consiliului Local Iaşi a proiectelor de hotărâre

iniţiate de reclamanţi.

”
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ignatetienne@gmail.com

0743 681 540

Vă stau la dispoziție!

https://www.facebook.com/IgnatEtienne/
mailto:ignatetienne@gmail.com

