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 الثانية الّدورة التمهيديةتقرير محضر جلسة 
 2018 أفريل 27بتاريخ   للّنيابة الخصوصيّة

 
 
 
 

 27  الجمعةمن القانون األساسي للبلديات انعقدت يوم  32تبعـا لمقتضيـات الفصل           

ّر بلدية الغنــادة الجلسـة التمهيديّــة للدّورة العاديّـة ـبمق الثانية مساءاعلى الساعة  2018 أفريل

 بلدية الغنــادة.لالنّيابة الخصوصيّة  سلمجل الثانية 

 النيابة الخصوصيةوّجهة إلى الّسادة أعضاء و بنــاءا على اإلستدعــاءات الم

 و المتضّمنة النّص التالي:   2018 أفريل 12دد بتاريـخ ــ 380ـعــ

 ورــــلحض بدعوتكم يتشــــــّرف رئيس النّيابة الخصوصيّة لبلدية الغنـادة و بعد  

 27 ةيوم الجمع و ذلك  للنيابة الخصوصية 2018لسنــة  الثانية التمهيديـّـة الدورة

و ألهمية الموضوع الرجاء الحضور  بمقّر البلدية الثانية مساءاعلى الّساعة  2018 أفريل

 .في الموعد و المكان أعاله

 و قد حضر الجلسة الّسـادة:      

 : رئيس النّيابة الخصوصيّة رفيق العـارم            -         

 خصوصيّة:  عضو بالنّيابة ال  نور الدين بن خليفة -         

 : عضو بالنّيابة الخصوصيّة           سامية صماش -         

 

 .   الكاتب العام للبلديةحضر عن اإلدارة البلدية السيد  و     

 

ترحيب معربا عن انتباهه فتتــح الجلســة السيّــد رئيــس النّيابــة الخصوصيّــة بكلمة إ 

اكن العامة و باعتبار وجود البلدية في لعدم و جود حاضرين رغم تعليق إعالنات باالم

مسار حملة انتخابية  و تطرق  الى و جود عريضة حول تركيز البلدية لشرائط 



البلدية نفذت طلبات  أنالطريق رغم  أصحابارتجاجية بمدخل شارع البيئة من 

بانه  أفادحل للسرعة المفرطة للشاحنات الناقلة لمادة الطفل و  إليجادمتكررة بكل دورة 

طلب لدى اللجنة الجهوية لمخفضات السرعة للموافقة على تعويض الشرائط  إرسالتم 

االرتجاجية بمخفضات سرعة و في صورة الرفض سيتم االجتماع لتقرير ما يمكن 

بوجود صعوبات تعانيها المقاولة المكلفة بانجاز  أفادفعله في هذا الموضوع كما 

ت للمواطنين مطالبين بتدخالت جديدة لم مشروع تعبيد الطرقات نتيجة اعتراضا

. ثم إضافيةعتمادات إتبرمج من قبل و أفاد بصعوبة تحقيق هذه الطلبات لعدم توفر 

 الكلمة للحاضرين أحال

 :كاألتيو كانت التدخالت 

 

مال بودادية بلدية الغنادة طالب بتحويل االعتمادات  أمينصالح الدين الدندانة عون و 

فاده رئيس النيابة إو   األكلاقتناء تذاكر  إجراءاتلهم استكمال المخصصة لكي يتسنى 

 اقتراح تعهد في الغرض  إعدادسيتم  بأنهالخصوصية  

 .  الثالثة  مساءاعمال رفعت الجلسة على الساعة األوباإلنتهاء من 

 

 

 الغنـــــــادة في :                                                                                   

 ة الخصوصية ــيس النيابــرئ                                                                                          

 

  ارم رفيــــق العـــــ                                                                                                    

 


