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Numele meu este Etienne Ignat, am 35 de ani și din octombrie 2020 sunt 
consilier județean. Am ales să mă implic în comunitate după ani întregi de 

antreprenoriat, de unde am înțeles că lucrurile nu merg în direcția în care ar 
trebui și pe care ne-am dori-o cu toții. 

Tot mai multe domenii de activitate din județul Iași suferă pierderi, care duc la 
blocarea activităților economice și la diminuarea accentuată a nivelului de trai, 

așa că am luat decizia de a aduce chiar eu schimbarea pe care mi-o doream. 
Munca de voluntariat din tinerețe, anii de management în fonduri europene și 
experiența dobândită în mediul de afaceri m-au ajutat să înțeleg mecanismele 

administrației locale și schimbările ce ar trebui făcute pentru ca aceasta să 
funcționeze în folosul cetățenilor.



ora 16:00 - 18:00

Program de audiențe:
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În fiecare zi de JOI:
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23 octombrie 2020 – Depunere jurământ în calitate de consilier județean al județului Iași



Comisii de specialitate:

Comisia de Urbanism

Comisia de Agricultură, Mediu și Turism

Consilier Județean Iași
Alianța USR PLUS
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Raport prezență ședințe:

Decembrie 2020Noiembrie 2020
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Proiecte inițiate!



Initiațive depuse în Consiliul 
Județean Iași:

Consilier Județean Iași
Alianța USR PLUS

Implementarea procesului
de bugetare participativă

Emiterea actelor din domeniul
cadastrului, urbanismului, amenajării
teritoriului şi autorizării executării
lucrărilor de construcții online
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Digitalizare

Am propus emiterea online a documentelor
din domeniul cadastrului, urbanismului, 
amenajării teritoriului şi autorizării executării
lucrărilor de construcții.



Am susținut în premieră implementarea procesului de Bugetare Participativă în județul Iași

Buget 2021 

5.000.000 de lei
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Amendamente susținute:
29.314.367 lei pentru DJ 282 B: intersectie DN 24 C —

Bivolari — Traian — Spineni — intersectie DJ 282 F, km. 
0+000 —12+918

33.565.875 lei pentru DJ 244 D: limita
judetului Vaslui — Dolhești — Ciortești

—Coropceni (intersecția DN 24), km 
25+500 — 38+693
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Proiecte susținute în CJ Iași

Noiembrie 2020 Decembrie 2020

42 de proiecte
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42 de proiecte



ignatetienne@gmail.com

0743 681 540

Vă stau la dispoziție!
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