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 محضر اجتماع

 (2019/  4 ) 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 

ـر رئـيس فـحـض 12/04/2019 بتاريخ  الجمعةساء يوم من م 6:00في مبنى البلدية في تمام الساعة 

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

 محمد جابر ، ديب سليم،  ـحـيـم ، علي عثمان، ريان ناصر ، زاهر خليل ، سـعـد السـباعي ، عـدنان س

 د. محمد و، حسن عمار  سـعيد اسـماعيل ، ربيع العنان، محمد الحركة ،  حسين موسى و ، نبيل رحال

 .نن الدي، عـبـد الهادي العرب ، عبد الحميد زيزهير حاطوم  تغيب بعذر كل من السادة :و الدرسا

 .ة ـسـلـجـة الـديـلـبـس الـيـح رئـتـتـا ، إفـيـونـانـاب قـصـنـان الـا كـمـول

 : يـلـا يـرروا مـال وقـمـدول األعـي جـواردة فـاط الـقـنـلون اـعـمـتـجـمـث الـحـب

نيسان  ل ل لزوم أجور العمال اليوميين عن شهر 16.695.000الموافقة على عقد نفقة بقيمة  .1

2019  . 

 سللمركز الصحي اإلجتماعي / الروي KVA 450الموافقة على تلزيم مناقصة لشراء مولد  .2

الثة ثل ل لزوم شراء محروقات سائلة لمدة  19.900.000ة الموافقة على حجز إحتياطي بقيم .3

 أشهر .

ود ي لتغذية مختلف بنطاحتيا ل ل من باب 30.000.000ماد بقيمة الموافقة على نقل اعت .4

 الموازنة الى باب تجهيزات أخرى.

ود ي لتغذية مختلف بنطاحتيا ل ل من باب 30.000.000ماد بقيمة الموافقة على نقل اعت .5

 لى باب أعمال صيانة مختلفة.الموازنة ا

شرطة يد للفي أجواء المقترحات اآليلة إلى تخفيض المصارفات تمنى المجلس البلدي عدم التجد .6

 بتداء منا تحادتهم ورواتبهم لإلالمؤقتين الثالثة المفروزين للعمل ضمن اإلتحاد ـ وتكبيد مصارف

 ريثما تنجلي أزمة البلدية المالية .  01/07/2019

لسير من نائب الرئيس األستاذ زهير جلول ورئيس لجنة الشرطة وا البلدية كال شكر رئيس .7

وره دى بدالحاج ديب سليم على الجهود التي يبذالنها في مراقبة ومتابعة قسم الشرطة وهذا أ

 .لتحسين األداء العام ، مع التأكيد على ضرورة اإلستمرار في المراقبة والمتابعة 

بت باإلجماع بفصل أي موظف أو أجير أو شرطي أو مياوم تث اتخذ المجلس البلدي قرارا .8

عند  الالزمة فيذيةد إلى رئيس البلدية اتخاذ اإلجراءات التنه  التحاليل أنه يتعاطى المخدرات ، وع  

 .وحيث تقضي الحاجةالضرورة 

 ولما لم يعد من أعمال رفعت الجلسة

 


