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 محضر اجتماع

 (2019/  3 ) الجلسة رقم 

 ن البلديات(وتعديالته )قانو 30/06/1977تاريخ  118من المرسوم اإلشتراعي رقم  32بناء على المادة 

ا جتماعإبناء على دعوة رئيس المجلس لألعضاء لعقد جلسة وزعت وفق األصول ، عقد المجلس البلدي 

ـضـر رئـيس فـح 19/03/2019 بتاريخ  الثالثاءساء يوم من م 6:30في مبنى البلدية في تمام الساعة 

سن السبع ح ،ونائب الرئيس زهير جلول واألعـضـاء الـســادة : بـسـام فـرحـات  البلدية عاطف منصور

عـدنان  ،لدين ، ريان ناصر ، زاهر خليل ، سـعـد السـباعي ، عـبـد الهادي العرب ، عبد الحميد زين ا

ربيع ،  ، محمد الحركة حسين موسى و ، نبيل رحال ، محمد جابر ديب سليم،  ـحـيـم ، علي عثمانس

 .السيد زهير حاطوم تغيب بعذر و ، حسن عمار و د. محمد الدرسا سـعيد اسـماعيل ، العنان

 .ة ـسـلـجـة الـديـلـبـس الـيـح رئـتـتـا ، إفـيـونـانـاب قـصـنـان الـا كـمـول

 : يـلـا يـرروا مـال وقـمـدول األعـي جـواردة فـاط الـقـنـون الـعـمـتـجـمـث الـحـب

 . 2019ل ل جدول عمال آذار  16.695.000الموافقة على حجز نفقة بقيمة  .1

 ل ل لزوم صيانة صهريج هينو . 10.605.000الموافقة على عقد نفقة بقيمة  .2

ة في ل ل لزوم تمديد بخصوص المعلوماتي 10.680.000الموافقة على حجز نفقة بقيمة  .3

 الطبقين الجديدين الثالث والرابع من مبنى بلدية برج البراجنة .

جتماعية ل ل لزوم مساعدات تقدم عبر اللجنة اإل 11.850.000الموافقة على عقد نفقة بقيمة  .4

 لعوائل فقيرة .

 إحالة عروض تمديد خطوط الهاتف والسنترال الجديدة إلى لجنة الشراء للبت بها . .5

 بصالحيات الرئيس خالل فترة سفره .تفويض نائب الرئيس  .6

 "الدولية لعباسال مانع لدى المجلس البلدي من منح ثانوية العباس ترخيصا جديدا باسم " ثانوية ا .7

ع $ م3200الموافقة على تجديد عقد تأمين الطوارئ للشرطة عبر شركة ستارغيت وقيمته  .8

 ة الشمس والتمزق .$ كي يشمل تغطية إضافية للفتاق والبرقة وضرب750إضافة مبلغ 

 ول .مع عدم الموافقة على الترخيص لشركة الفابريكا بسبب عدم ورود المعاملة وفق األص .9

غال برج البراجنة المالصق لمبنى األش 1683قرر المجلس البلدي وضع إشارة على العقار  .10

 وستقوم البلدية بهدم المبنى . 2م 495وهو مبنى آيل للسقوط ومساحته 

 

 أعمال رفعت الجلسة ولما لم يعد من


