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المجلـــــس البلـــــدي
جلسة استثنائيـــــــة
التاريخ  27 :نوفمبر 2018
الساعة  :التاسعة صباحا

التأمت بقصر البلدية جلسة استثنائية لمجلس بلدية صفاقس يوم الثالثاء  27نوفمبر 2018
على الساعة التاسعة صباحا بقاعة الجلسات بقصر البلدية اثناء جلسة علنية برئاسة السيد منير
اللومي رئيس البلدية وبحضور السادة أعضاء المجلس البلدي اآلتي ذكرهم :
سلمى التركي  ،ابتســــــــــــــــام عطية هللا  ،منير العفاس ،أحمد الميســــــــــــــاوي ،
غــــــازي المسدي  ،وليد الفقي  ،وسام كريم
محمد فـــــــــــوزي اللومـــــــــــــي  ،سمير الشريـــــــــــــــف  ،سعيــدة الفخفاخ ،
وســــــــــــــام الشعري  ،راوية عميرة  ،سندس الفريخـــــــــة
ايمـــــان القروي  ،محمود قدورة  ،استبرق المعالج  ،هاديــــــــة الشرفي  ،عصام
المرداسي  ،راضيـــــــــــــة الفقي  ،فرح الفــــــــــراتي
محمد وجدي العايدي  ،عزالدين السالمي  ،محمد نجيب واردة  ،وئام شيخ روحه  ، ،هيام
نعمة شعبان  ،نوال شحيدر  ،سنــــا السالمي  ،زاهر اللوز ،
غربــال  ،وليد كريشان
عبد هللا بن عبد هللا  ،أحمد غرسالوي وريم الطريقي .
وقد تغيب باعتذار السادة  :منصف خماخم  ،سرين بن شريفـــة  ،أنــــور جبير  ،ضحى
بوزيـــــد  ،معــــــــــــــــــز بن رحيم
درة شقرون  ،عبد العزيز خلف وتيسير عبد الدايم
كما حضر الجلسة السيد حافظ الهمامي الكاتب العام للبلدية والسادة المديرين وكواهي
المديرين وبعض رؤساء المصالح البلدية وثلة من مكونات المجتمع المدني ووسائل االعالم .

افتتح الجلسة السيد منير اللومي بعد اكتمال النصاب القانوني مرحبا بالحاضرين مبينا ان
هذه الجلسة ستخصص لمواصلة المصادقة على النظام الداخلي للمجلس البلدي .
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وبعد التداول حول كامل الفصول المتعلقة بالنظام الداخلي للمجلس فصال
فصال أخذ الكلمة السيد رئيس البلدية مبينا انه عمال بالفصل 109من النظام الداخلي
المشار اليه فانه يدخل حيز التنفيذ بعد المصادقة عليه من اغلبية اعضاء المجلس البلدي
.
وبعد التشاور مع اعضـــــــاء المجلس تم االتفاق على ارجاء المصادقــــة
النهائية للنظام الداخلي الى يــــــــــــــوم  29نوفمبر  2018على الساعة التاسعة صباحا
.
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