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 محضر اجتماع

 (2019/  6 ) 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 21/06/2019 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

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

و د.  اعيلسـعيد اسـم ، ربيع العنان،  حسين موسى،  ، نبيل رحال حمد جابر، م ديب سليمـحـيـم ، س

 .عمار ، محمد الحركة ، حسنزهير حاطوم  علي عثمان ، تغيب بعذر كل من السادة :و محمد الدرسا

 .ة ـسـلـجـة الـديـلـبـس الـيـح رئـتـتـا ، إفـيـونـانـاب قـصـنـان الـا كـمـول

 : يـلـا يـرروا مـال وقـمـدول األعـي جـواردة فـاط الـقـنـلون اـعـمـتـجـمـث الـحـب

ولى سة األبداية شرح رئيس البلدية الوضع المالي وبين أن واردات الجباية خالل األشهر الخم

يث ح 2018أفضل من واردات الجباية خالل األشهر الخمسة األولى من عام  2019من العام 

صندوق . وأن رصيد ال مليار ليرة 1.170يقارب ال ما 2019أيار  31بلغت الجباية لغاية 

ة واردات إجمالية بلغت ليرة . وهو حصيلمليار  1.065بلغ  2019أيار  31بتاريخ 

ات ل ل ويضاف إليها وارد 1.723.397.750ل ل ونفقات إجمالية بلغت  2.373.956.000

 مليار 1.065 ل ل فيكون رصيد الصندوق 414.868.200الرصيد المدور والبالغة قيمته 

 ليرة.

 ي :ثم انتقل المجتمعون لبحث النقاط الواردة على جدول األعمال ، فقرر المجلس ما يل

 الموافقة على حجز وعقد النفقات التالية : .1

 المبلغ ل ل النفقة

 ل ل 19.810.000 مع السادة كهرباء نعيم إنشاءات اإلنارةشراء أدوات كهربائية لزوم صيانة 

 ل ل 19.425.000 يمع السادة حسين بعلبك اإنشاءات الكهربائيةبائية لزوم صيانة شراء أدوات كهر

 ل ل 19.356.000 شراء مالبس صيفية للشرطة والحرس مع السادة مؤسسة كوبرا التجارية

 ل ل 19.470.000 عساف عليشراء زفت لعدة شوارع من السادة 

 ل ل 3.840.000 شراء ماكينة تلحيم مع السادة ميكانوغروب التجارية

 ل ل 18.937.500 شراء بويا لدهان عدة شوارع مع السادة مؤسسة السبع التجارية

 ل ل 19.507.500 شراء أدوات صحية لزوم مياه الشفه مع السادة مؤسسة محمود علي عوض التجارية

 ل ل 19.912.500 اريةالتج شراء أدوات صحية لصيانة اإلنشاءات المائية مع السادة مؤسسة بسام خير الدين

 ل ل 19.800.000 جاريةشراء رخام إلنشاء أضرحة الشهداء في جبانة الرادوف مع السادة مؤسسة مكي الت
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 ل ل 19.460.000 شراء حديد من شركة الموسوي

 ل ل 18.543.000 شراء مواد بناء من السيد ناصر حرب

 ل ل 19.900.000 فادي مطر يدة مع السشراء ألمنيوم لواجهة الطابق الثالث من مبنى البلدي

 ل ل 19.500.000 ةشراء حجر صخري لتلبيس المركز الصحي اإلجتماعي مع السادة شركة تاور الهندسي

 ل ل 66.000.000 تقديم مساعدات إجتماعية لعوائل فقيرة

 ل ل 19.500.000 إستئجار آليات إلزالة الردميات من السيد علي عساف

 ل ل 14.695.000 2019ان أجور عمال عن شهر حزير

 

 أشهر للبنود التالية : 6الموافقة على حجز احتياطي لمدة  .2

 المبلغ ل ل النفقة

 ل ل 17.000.000 خدمة وتنظيفات

 ل ل 19.900.000 أعياد وتمثيل

 ل ل 19.900.000 قطع غيار لوسائل النقل

 ل ل 19.900.000 صيانة وسائل النقل

 ل ل 19.900.000 تجهيزات أخرى

 ل ل 19.900.000 محروقات سائلة وزيوت للمولدات

 

 2980قار ى العالطلب المقدم باسم  " ثانوية الريان الدولية " بفتح مدرسة عل عدم الموافقة على .3

 برج البراجنة لعدم توفر شروط السالمة العامة في المبنى المنوي فتحه مدرسة .

ؤقت مشرطيا مؤقتا وحارس  43وعددهم  عدم الموافقة على تجديد التعاقد للشرطة المؤقتين .4

ق واحد إال بعد تقديم تقييم لهم عبر مفوض الشرطة وبعد إجراء فحص المخدرات عن طري

 يجدد الدرات الهيئة الصحية اإلسالمية ، ومن تثبت التحاليل أنه يتعاطى أي نوع من أنواع المخ

 له . وقد اتخذ المجلس البلدي هذا القرار باإلجماع .

حص تالمذة ل مع الهيئة الصحية اإلسالمية لزوم ف 15.000.000نفقة بقيمة  عقدة على الموافق .5

 المدارس الرسمية الواقعة ضمن النطاق الجغرافي .

اهمة في لزوم المس السراج الخيريةل ل مع جمعية  7.500.000الموافقة على عقد نفقة بقيمة  .6

ادات ن في مدارسهم من صفوف الشهمشروع التفوق العلمي وهي مسابقة يشارك فيها المتفوقو

 الرسمية وتوزع الجوائز على األوائل .

لزوم مشروع الدعم المدرسي  صيفل ل مع جمعية  7.500.000الموافقة على عقد نفقة بقيمة  .7

صفوف الشهادات الرسمية حيث تساهم هذه الدورات بتحسين المستوى العلمي للتالمذة  لتالمذة

 الضعاف .
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 ال :من خارج جدول األعم .8

a. 18000 بقوة مكيف عن الموافقة على تقديم هبة عبارة BTU . لمخفر األوزاعي 

b. ي التأكيد على ضرورة إيجاد نقطة للشرطة ولو مؤقتة أو تكثيف دوريات الشرطة ف

 محيط شارع المدرسة اإليرانية قرب مطعم الساحة .

c.  ي هذاشغالة فالكشف على شارع المرامل من قبل قسم الكهرباء للتأكد من أن اللمبات 

 الشارع .

d. لدية ى البالمطلوب من نائب الرئيس / للجلسة المقبلة / بيان يظهر الديون المترتبة عل

 لصالح الغير .

e. ي فشغال المطلوب من نائب الرئيس / للجلسة المقبلة / جردة مستودعات كافة أقسام األ

 البلدية .

f.  رسة جودة قرب شارع المدالتلة المو البلدية أنه سيصار إلى إزالة ردمأبلغ رئيس

ن بذول مدون أي تكلفة عالبلدية وذلك بجهد م اإليرانية من جهة مؤسسات اإلمام الصدر

 رئيس اتحاد بلديات الضاحية الجنوبية بعد اتفاقه مع أحد المتعهدين .

g. ة وضع رئيس البلدية األعضاء أنه بصدد التفتيش عن هبة لتمويل بناء دار لرعاي

 اجنة وذلك بعد أن انتهت الدراسة التفصيلية للدار .المسنين في برج البر

h. أبلغ رئيس البلدية أن الوقف اإلسالمي الجعفري في برج البراجنة ساهم بمبلغ 

 . ل ل لزوم أعمال صيانة وتجميلة لروضة الشهداء في جبانة الرادوف 8.000.000

 ولما لم يعد من أعمال رفعت الجلسة


