الجمهىزيـــت التىوسيـــــت
وشازة الشؤون المحليت و البيئت
واليـت المىستيــس
بلديت الغىــبدة
محضس جلست استثىبئيت للمجلس البلديت
بتبزيخ  24أوث 2019
ػًال تًمرضٛاخ انمإٌَ األصاص ٙػضص  29نضُح  2018انًؤعر ف 09 ٙيا٘  2018انًرؼهك تئطضاع يجهح انجًاػاخ انًذهٛح ٔ انُظاو انضاسه ٙنهثهضٚح ٔتُاء ػهٗ االصرضػاء
انًٕجّ إنٗ كافح أػضاء انًجهش انثهض٘ ػضص يٍ  1104انٗ  1114تراعٚز  08أٔخ ْٔ 2019ظا َظّ :
ٔ تؼض َؼهًكى تؼمض جهضح ػًم اصرثُائٛح نهًجهش انثهض٘ ٔطنك ٕٚو انضثد  24أٔخ  2019ػهٗ انضاػح انؼاشغج طثادا تى لغ انثهضٚح نهُظغ ف ٙغٛاب عئٛش نجُح انًانٛح ٔ
انشؤٌٔااللرظاصٚح ٔ يراتؼح انرظغف ٔ انغٛاتاخ نهذفاظ ػهٗ صًٕٚيح انًجهش َ ٔ .ظغا نالًْٛح انغجاء انذضٕع ف ٙانًٕػض ٔ انًكاٌ انًشاع انًٓٛا اػالِ .
ػمض انًجهش انثهض٘ تانغُاصج جهضح اصرثُائٛح ٕٚو انضثد  24أٔخ  2019ػهٗ انضاػح انؼاشغج ٔ  45صق طثادا تًمغّ انثهضٚح تغئاصح انضٛض َٕع انض ٍٚانؼاشك عئٛش تهضٚح
انغُـاصج ٔ دضغ يٍ أػضاء انًجهش انضاصج :
وىز الديه العبشقوجدي به عمسوجىي ببلحبج سبلمبىبكس به خليفتسيسيه به حمىدةذكسي الصاهيفىشيت الحبج محمدثسي الصاهي و السيدة سىسه ببلحبج.
و تغيب عن الجلست بدون عرز :السيد زؤوف الصىيد والسيد وبدز الفقيه و السيد وبجح الشبيب و السيدة ا
ثم يٍ يكَٕاخ انًجرًغ انًضَ ٔ ٙانًٕاطُ ٍٛأتُاء انجٓح.
كًا دضغ انجهضح انضٛض كاذة ػاو انثهضٚح ٔ ج
افررخ انجهضح عئٛش انًجهش يغدثا تانضاصج أػضاء انًجهش انثهض٘ ٔ يًثه ٙانًجرًغ انًضَ ٔ ٙانًٕاطُ ٍٛانذاضغ ٔ ٍٚذال جضٔل اػًال انجهضح انًضًٍ فَ ٙض االصرضاء
نهُظغ ف ٙغٛاب أػضاء يٍ انًجهش انثهض٘
-1انُظغ ف ٙغٛاب  05أػضاء يٍ انًجهش انثهض٘ ٔ ذال عئٛش انثهضٚح انًؼُ ٍٛٛتانغٛاتاخ ٔ ْى  05أػضاء يًثه ٍٛنكرهح َضاء ذَٕش االذ ٙطكغْى :
-1عؤٔف انظٕٚض
َ-2اجخ انشاٚة
َ-3اصع انفمّٛ
 -4صٕصٍ تانذاج

-5ثغٚا انزاْٙ
ذى ذضجٛم غٛاتٓى ف ٙانجهضاخ انرانٛح ٔ انًرٕاطهح :
انضٔعج انؼاصٚح االٔنٗ نهًغج االٔنٗ ٔ انثاَٛح تراعٚز  05ياعس 2019جهضح انضٔعج انرًٓٛضٚح انثاَٛح  20أفغٚم 2019جهضح اصرثُائٛح تراعٚز تراعٚز  05يا٘ 2019جهضح انضٔعج انؼاصٚح انثاَٛح تراعٚز  31يا٘ -2019جهضح اصرثُائٛح تراعٚز  24جٕاٌ  25 ٔ 2019جٕاٌ 2019جهضح انضٔعج انرًٓٛضٚح انثانثح تراعٚز  29جٕاٌ 2019جهضح انضٔعج انؼاصٚح انثانثح نهًغج االٔنٗ ٔ انثاَٛح تراعٚز  03أخ 2019جهضح اصرثُائٛح تراعٚز  ٔ 2019/08/16جهضح انٕٛواضافح انٗ انغٛاتاخ تجهضاخ انهجاٌ انثهضٚح ٔ انًكاذة انثهضٚح ٔ كم انرزاياخ انؼضٕ انثمص٘ انًطانة تٓا تضاٚح يٍ ذاعٚز 2019/02/12
ٔ صػا عئٛش انًجهش االػضاء انذاضغ ٍٚنهذفاظ ػهٗ ػًم ٔ صًٕٚيح انًجهش انثهض٘ انرظٕٚد ػهٗ الانح االػضاء انغائث ٍٛتؼض اٌ ذى ذٕج ّٛذُات ّٛكراتٛح ٔ نى ٚمضو أ٘
ػضٕ يٍ انغائث ٍٛذثغٚغ نهغٛاب ذثؼا نًرطهثاخ انمإٌَ ٔ صػا االػضاء انذاضغ ٍٚانٗ انرظٕٚد يغ الرغاح ذؼ ٍٛٛيذاي ٙالٚضاع يهف ساص تااللانح نضٖ انضهط انًؼُٛح ٔ
طٕخ االػضاء انضثؼح انذاضغ ٍٚانٗ الانح جًٛغ االػضاء انًرغٛث ٍٛتاجًاع جًٛغ االػضاء انذاضغ. ٍٚ
تؼض طنك ذضسم انضٛض تٕتكغ تٍ سهٛفح صاػٛا انٗ ضغٔعج االنرزاو نجًٛغ االػضاء انذضٕع نضًاٌ صٛغ أػًال انًجهش ٔ انجضٚح ٔ االصغاع تاٚضاع يمغعاخ انًجهش انٗ
انضهط انًؼُٛح ٔ ذكفهّ كغئٛش نجُح يراتؼح انشضياخ االصاعٚح نًراتؼح ٔ اٚضاع انًهف ٔ سرى عئٛش انًجهش انجهضح ػهٗ انضاػح انذاصٚح ػشغ ٔ انُظف طثادا.
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