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بمجلة الجماعات    المتعلق   2018ماي   09مؤرخ في  ال  2018لسنة    29الق انون األساسي عدد  مقتضيات  عمال ب       
عدد  إلى كافة أعضاء المجلس البلدي    ةالموجه  اتبناء على االستدعاءو    ام الداخلي للمجلس البلديالنظالمحلية و  
 هذا نصه:   2022  أكتوبر  18بتاريخ   1156

للمجلس    للدورة العادية الرابعة    التمهيديةالدورة  لسة  ج  ألشغالبدعوتكم  رئيس بلدية الغن ادة    يتشرفو بعد        
على الساعة    2022  أكتوبر    26  االربعاءيوم    و ذلك  2023في مشروع ميزانية سنة    و النظر  2022سنة  ل  البلدي 

 و الهمية الموضوع الرجاء الحضور في الموعد و المكان المشار اليهما اعاله.   الثانية و النصف مساءا
 المتضمن الدعوة للعموم .   2022  أكتوبر  18بتاريخ   1157للعموم عدد    االعالمعلى    بناءا   و

 بالحاضرين  مرحبا   الثانية و النصف مساءا  على الساعة    تتح الجلسة السيد نورالدين العاشق رئيس المجلساف      
 . 2023و مشروع ميزانية سنة    اطار الجلسة المخصصة لالستماع لمشاغل المواطنينمذكرا ب

ستدعائات و التبليغ عبر الفيسبوك  و رغم القيام بما يلزم من اعالم بتاريخ الجلسة عبر االعالنات في االماكن العامة و اال
لالستماع لمشاغلهم مرده االستقبال ال للمواطنين و قد تم  و بالغ اذاعي الى انه تم تسجيل غياب المواطنين  يومي 

مشروع ميزانية سنة   للعمل نظرا    2023انجاز  للسير العادي  حسب االمكانيات المتاحة و تسجيل النفق ات االجبارية 
 للضغط الكبير الدي تواجهه الموارد و ق لتها لتغطية النفق ات 

رؤوف الصويد  - بمديتدخل السيد  شارع الحرية  مستوى  على  باستكمال الترصيف   منزل  مطالبا  لتصل الى  نة حاتم 
السيد حسن الصويد  ضمن مشروع انجاز مفترق ات و تجميل مداخل المدن  و تنظيف االماكن التي تدخل بها المق اول  

   :حيث تم ترك كميات من االتربة و قوالب االرصفة  و الحواشي
حصل في جل    كان هاما    لتدخلدودية الكمية و ان ا ح بين رئيس المجلس انه ال يمكن استكمال الترصيف لم          

مداخل المدن و ان المشروع يعتبر مهما في تحسين مداخل المدن و تم مطالبة المق اولة بتنظيف اماكن التدخل بعد  
 المه بعدم خالص القسط الموالي الى بعد القيام بعمليات التنظيف. استكمالها و وقع التنبيه عليه واع 

حيث تم برمجة  مشروعي    2022على مدى التقدم في اجراءات مشاريع سنة    تدخل السيد فتحي الحاج محمد متسائال-
 تهيئة طرق ات و توسعة شبكة التنوير العمومي:  

تم التاكيد على استكمال جميع االجراءات و اعطاء اذون التزود للمق اولين المكلفين بتنفيذ مشاريع تهيئة           
مشروع توسعة شبكة التنوير الع  لذلك نعتبر بان االشغال انطلقت الطرق ات و كذلك  و ان االجال    مومي و اعتبارا 



تحتسب حيث انطلق مق اول تهيئة الطرق ات بعمليات المسح الطوبوغرافي العداد  امثلة االنجاز و عرضها على مكتب  
 الدراسات للمصادفة و االنطالق في االشغال على االرض. 

 .     بعد الزوال و النصف    الواحدةالساعة    جلسة علىال  ختمتو   الحاضرينفي الختام شكر رئيس البلدية   و  
 

 رئيس البلدية 
 

 نور الدين العاشق 


