
טורעאן מקומית מועצה
طرعان محلي مجلس

המקומית המועצה מנכ"ל 
المحلي المجلس عام مدير

2021/08/14 

بروتوكول جلسه المجلس المحلي
     08  -  2021/12  رقم 

 , وذلك يوم السبت الموافق08-2021/12عقدت جلسه المجلس المحلي العاديه رقم� 
 في تمام الساعه الثانيه ظهراً في قاعه جلسات المجلس المحلي.2021/08/14

حضر الجلسه كل من الساده : 

.     اياد زرعيني - عضو7مازن عدوي – رئيس المجلس المحلي.1
.     علي صباح  - عضو8محمد دحله -  نائب رئيس المجلس.2
.     وسيم سالمه - عضو9- عضوعاطف عدوي.3
.   هاني عبيد   - عضو 10- عضوخالد دحله.4
عبد الحميد خيرهللا - عضو.5
عالء هياجنه  - عضو.6

لم يحضر الجلسه : 
حميدي صباح – عضو.1
ذياب عدوي- عضو.2

كما وشارك في الجلسه : 
المحامي هشام مصاروه – المستشار القضائي

محمد عدوي – محاسب المجلس
زياد حداد – مهندس المجلس 

جدول البحث: 
 من ت����اريخ6+7-2021/12المص����ادقة على بروتوك����والت� جلس����ات المجلس المحلي رقم .1

, )مرفق طيه(.2021/07/17
 ش��اقل من وزاره حماي��ه28,100 شاقل بتموي��ل 31,222.22اقرار� ميزانيه غير عاديه بمبلغ .2

 شاقل من صندوق� االعم�ال غ��بر المح�دده من اج�ل تنظي��ف "المج�ال3,122.22البيئة ومبلغ 
العام" )مرفق طيه( .

 شاقل60,000وأضافه مبلغ בני חיל"  من اجل برنامج "529تعديل ميزانيه غير عاديه رقم� .3
بتمويل وزاره االمن ) مرفق طيه( .
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251-0981696 رقم التفص��يلية الخارطةمص��ادقه المجلس المحلي على كون��ه مع��د ومق��دم .4
بموضوع مكب النفايات )مرفق� طيه( .

مصادقه المجلس المحلي على انظمه سير جديده في شارع ابن س��ينا وتحويل��ه الى ش��ارع.5
باتجاه واحد من الغرب الى الشرق )مرفق� طيه( .

واقترح ان يقوم ورحب بالحضور 14:10افتتح الجلسه رئيس المجلس المحلي في الساعه 
محاسب المجلس محمد عدوي بكتابه بروتوكول الجلسه 

   تقرر باإلجماع .قرار :

 من تاريخ6+7-2021/12المصادقه على بروتوكوالت جلسات المجلس المحلي رقم .1
 مرفق طيه.2021/07/17

اقترح رئيس المجلس المصادقه على البروتوكوالت .
 اعضاء . 8  صوت مع اإلقتراح قرار :

     امتنع عضوان .

 شاقل من وزاره28,100 شاقل بتمويل 31,222.22اقرار ميزانيه غير عاديه بمبلغ .2
 شاقل من صندوق االعمال غبر المحدده من اجل3,122.22حمايه البيئه ومبلغ 

تنظيف "المجال العام" )مرفق طيه( .

اقترح رئيس المجلس المصادقه على الميزانيه 
   تقرر باإلجماع المصادقه على اإلقتراحقرار :

وأضافه مبلغבני חיל"  من اجل برنامج "529تعديل ميزانيه غير عاديه رقم .3
 شاقل بتمويل وزاره االمن ) مرفق طيه( .60,000

 : اقترح رئيس المجلس المصادقه على الميزانيه اقتراح
   تقرر باإلجماع المصادقه على اإلقتراحقرار :

مصادقه المجلس المحلي على كونه معد ومقدم الخارطه التفصيليه .4
 بموضوع مكب النفايات )مرفق طيه( .251-0981696رقم 
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قام رئيس المجلس المحلي بشرح عن الموضوع وحيثياته. ثم قام مهندس المجلس بشرح وافي
عن الموقع بجانب مكب النفايات المحاذي للكساره. ثم قام السيد عزيز زرعيني مدير قسم البيئه

بشرح اضافي عن الموضع المعد لمدفن للنفايات الصلبه ونفايات البناء. 
المخطط يتضمن مالئمه االرتفاعات بين التخطيط والواقع.�

اقترح رئيس المجلس المحلي المصادقه على كون المجلس المحلي معد ومقدم الخارطه
 .251-0981696التفصيليه رقم 

   تقرر باإلجماع المصادقه على اإلقتراح.قرار :

مصادقه المجلس المحلي على انظمه سير جديده في شارع ابن سينا وتحويله الى.5
شارع باتجاه واحد من الغرب الى الشرق )مرفق طيه( .

قام رئيس المجلس بعرض الموضوع وشرح اهميه الموضوع� من اجل تطوير الشارع� الرئيسي .
ثم قام مهندس المجلس بعرض البرنامج على الخارطه, الهدف هو تنظيم� السير في الشارع�

الرئيسي.
 :   اقترح رئيس المجلس المصادقه على االقتراح مع اضافه امكانيه عكس االتجاه بناءاقتراح

على تقرير مستشار مواصالت. 
 اعضاء . 9  صوت مع اإلقتراح قرار :

    امتنع عضو واحد.

 14:40اختتمت الجلسه في تمام الساعه 

_______________ _______________
ربحي دحله    مازن عدوي

مدير عام المجلس المحليرئيس المجلس المحلي
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