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 بروتوكول جلسة المجلس المحلي

 2018/1121/رقم 

 

في تمام  29.8.2018 الموافق الربعاءا يوم  2018/11/12  رقم العاديةغير  عقدت جلسة المجلس المحلي

 المجلس المحلي. مساًء في قاعة جلسات دسهالساالساعة 

 

 حضر الجلسة كل من السادة:

 المحليعماد دحلة, رئيس المجلس  .1

 وسيم سالمه, عضو المجلس ونائب الرئيس  .2

 سليمان غبن, عضو المجلس ونائب الرئيس  .3

 نظمي نصار, عضو المجلس ونائب الرئيس .4

 عبد الحميد خيرهللا, عضو المجلس .5

 المجلس عضو, سمعان زياد .6

  المجلس عضو, نصار محمد .7

 المجلس عضو, عدوي عاطف .8

  

 

 :الجلسه يحضر لم

 المجلس عضو, نصار اياد .1

 المجلس عضو, غبن زاهي .2

 علي ابو جبل , عضو المجلس .3

 هاني عبيد, عضو المجلس .4

 

 

 كما وشارك في الجلسه:

 محمد عدوي, محاسب المجلس .1

 عالء دحله, المستشار القضائي .2

 عرسان صباح, مراقب المجلس .3
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 مرفقه بتسجيل صوتي.  مالحظه الجلسه

  .لالستماع  اضغط هنا

https://www.youtube.com/watch?v=zLclnOoqV18&feature=youtu.be  

 

 

 :جدول البحث

 , )مرفق طيه(2018تعديل ميزانية المجلس المحلي لسنة  .1

 الحضور.افتتح رئيس المجلس الجلسه حيث رحب ب

الحاره لمن فقدناهم في الشهر االخير بمن فيهم ام العضو زياد سمعان  بتعازينا نتقدم: رئيس المجلس

 والشاب بكر بدر والشابه ميسم عدوي والحاج يوسف عدوي رحهم هللا واسكنهم فسيح جنانته.

 

كما جرت العاده بما يتالءم  2018جلستنا اليوم بخصوص تعديل ميزانية المجلس المحلي لسنة رئيس المجلس : 

مع التغييرات حسب التغيير في الميزانيات المرصوده من قبل الوزارات المختلفه كذلك لمالئمة بنود الميزانيه 

 حسب التنفيذ بما يتالءم مع احتياجات المجلس.

 

 1,528,00بزيادة  أيشاقل  71,316,000شاقل مقابل  72,844,000تصل الى مبلغ  الميزانيه المقترحه

 شاقل.

عجز رغم كوننا في  حسب القانون والمحافظه على الموازنه دونادارة المجلس حريصه على صرف الميزانيه 

 عجز في الميزانيه وسوف نستمر بذلك. أيلغاية اليوم لم يكن سنة انتخابات 

 

اقترح رئيس المجلس المصادقه على تعديل الميزانيه العاديه حسب المرفق بحيث تصبح قيمة المدخوالت  اقتراح:

 شاقل. 72,844,000شاقل ومصروفات بقيمة  72,844,000

 

 اعضاء 6صوت مع االقتراح  قرار:

 امتنع عن التصويت عضوان 

 سجل المحضر 

 , محاسب المجلسعدويمحمد 

 

     

     ________________                 ________________ 

 ةربحي دحل                               عماد دحلة         

 سكرتير المجلس                    المجلس رئيس        

 

https://www.youtube.com/watch?v=zLclnOoqV18&feature=youtu.be

