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المجلـــــس البلـــــدي
جلسة استثنائيـــــــة
التاريخ  29 :نوفمبر 2018
الساعة  :التاسعة صباحا

عقد المجلس البلدي جلسة علنية يوم الخميس  29نوفمبر  2018على الساعة التاسعة
صباحا بقاعة الجلسات بقصر البلدية برئاسة السيد منير اللومي رئيس البلدية وبحضور السادة
أعضاء المجلس البلدي اآلتي ذكرهم :
سلمى التركي  ،ابتسام عطية هللا  ،منير العفــــاس ،غــــــــــازي المسدي  ،وسام كريّم
 ،أحمد الميساوي  ،وليد الفقي محمد فوزي اللومي  ،سمير الشريف  ،سعيــدة الفخفاخ  ،وسام
الشعري  ،راوية عميرة  ،سندس الفريخــــــــــــــــــــــــة  ،ايمان القروي محمود قدورة ،
استبرق المعالج  ،عصام المرداسي  ،فرح الفراتي  ،محمد وجدي العايـــدي  ،وئام شيخ روحه
 ،محمد نجيب واردة هيام غربـــــال  ،عزالديــــــــــــــن السالمــــــــــــــــــي  ،معز بن رحيم
 ،تيســـــــــــــــير عبد الدايم  ،ريم الطريقي  ،زاهر اللــــــــــوز  ،سنا السالمــــــي
عبد بن عبد هللا ونوال شحيدر .
وقد تغيب باعتذار السادة  :منصف خماخم  ،سرين بن شريفة  ،أنور جبير  ،هادية
الشرفي  ،راضية الفقي ضحى بوزيد  ،وليد كريشان  ،أحمد غرسالوي  ،عبد العزيز خلف
ونعمة شعبان
كما حضر الجلسة السيد حافظ الهمامي الكاتب العام للبلدية والسادة المديرين وكواهي
المديرين وبعض رؤساء المصالح
افتتح الجلسة السيــــد رئيس البلدية مشيرا انه عمال بما تم االتفاق عليه بالجلســـــــــــــــة
االستثنائية المنعقــــــــــــــدة بتـــــــــــــــــــــاريخ  27نوفمبر  2018يعقد المجلس البلدي هذه
الجلسة للمصادقة على النظام الداخلي للمجلس برمته في صيغته النهائية .
وبعد التأكد من توفر النصاب القانوني  ،شرع المجلس البلدي في التصويت على النحو
التالي :

 عدد المقترعين عدد االصوات نعم عدد االصوات بال -عدد االصوات المحتفظة

31 :
22 :
 7 :وئام شيخ روحه  ،محمد نجيب واردة  ،هيام غربال
عزالدين السالمي  ،ريم الطريقي  ،زاهر اللوز وعبد هللا بن عبد هللا
 2 :فرح الفراتي وتيسير عبد الدايم

وبالتالي تمت المصادقة على النظام الداخلي للمجلس البلدي باغلبية االصـــوات الحاضرة حسب بطاقة التصويت
المصاحبة لهذا .

-2أخذ الكلمة السيد عبد هللا بن عبد هللا مشيرا الى ان كتلة التيار الديمقراطي تجدّد اعتراضها
على الفصول  69 68 ، 65و 70من هذا النظام الداخلي وتعلن عن عزمها تقديم قضية لدى
المحكمة االدارية للطعن في الفصول المشار اليها
ثم أخذ الكلمة السيد رئيس البلدية مبينا ان النظام الداخلي للمجلس سيقع طبعه واصداره
في كتيب يوزع على كافة االعضاء ونشره وتوزيعه بكل الوسائل المتاحة ،
كما أشار الى ان اللجنة غير القارة التي تم تشكيلها العداد هذا النظام استوفت كامل مهامها
وبالتالي يقع حلها .
وفي خاتمة الجلسة جدّد السيد رئيس البلدية شكره لجميع الحاضرين على ما أولوه
من عناية ،
وفي حدود الساعة العاشرة والنصف صباحا أعلن عن رفع اشغال الجلسة .
صفاقس في  6 :ديسمبر 2018
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