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8/3/2017 

 

 بروتوكول جلسة المجلس المحلي

 2017/113/رقم 

 

في تمام الساعة  8/3/2017الموافق  ألربعاءا يوم 3/11/2017 رقم العادية عقدت جلسة المجلس المحلي

 المحلي. مساًء في قاعة جلسات المجلس السادسة

 

 حضر الجلسة كل من السادة:

 عضو المجلس ونائب الرئيس سالمه،وسيم  .1

 عضو المجلس ونائب الرئيس  غبن،سليمان  .2

 عضو المجلس ونائب الرئيس نصار،نظمي  .3

 , عضو المجلسعلي ابو جبل  .4

 زياد سمعان, عضو المجلس .5

 هاني عبيد, عضو المجلس .6

  محمد نصار, عضو المجلس .7

 )دخل متأخراً(عضو المجلسعبد الحميد خيرهللا,  .8

 

 :الجلسةلم يحضر 

  المجلس رئيس, دحلة عماد .1

 اياد نصار, عضو المجلس .2

 زاهي غبن, عضو المجلس  .3

  المجلس عضو عدوي، عاطف .4

 

 

 :الجلسةكما وشارك في 

 ربحي دحله, سكرتير المجلس .1

 يالقضائالمستشار  دحله،عالء  .2

 محاسب المجلس عدوي،محمد  .3

 زياد حداد, مهندس المجلس .4

 مراقب المجلس المحلي  صباح،عرسان  .5
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 :البحث جدول

, )مرفق 2017/2/8 تاريخ من 2017/11/2 رقم العادية المحلي المجلس ةجلس للبروتوكو على المصادقة .1

 طيه(.

الف ش.ج من وزار البناء واالسكان من اجل تخطيط اراضي  500على ميزانيه غير عاديه بمبلغ  المصادقة .2

 )مرفق طيه(. , (التسجيلاجل تخطيط من )خاصه 

 .2017/4/1المصادقة على الخروج للتقاعد لكل من موظفي المجلس شكيب زرعيني وفرحه رحال ابتداًء من  .3

ترتيب الوضع  2540496638رقم  التفصيليه للخارطهعلى كون المجلس المحلي المقدم والمعد  المصادقة .4

 الط(.)منطقة الب 2مع مفرق شارع رقم  33القائم شارع رقم 
 

  مالحظه الجلسه مرفقه بتسجيل صوتي.

 لالستماع  اضغط هنا 

https://www.youtube.com/watch?v=5DpaWrTCs7A&t=9s  

 

وسيم سالمه حيث رحب بالحضور وتعذر لغياب السيد الجلسه قائم باعمال رئيس المجلس المحلي افتتح 

كما وبعث بالتهاني لجميع نساء العالم والنساء الطرعانيات بمناسبة يوم المرأه  رئيس المجلس عن الجلسه

 العالمي.

, 2017/2/8 تاريخ من 2017/11/2 رقم العاديه المحلي المجلس ةجلس لبروتوكو على المصادقة .1

 )مرفق طيه(.

 تقرر باالجماع. قرار:
 

من وزار البناء واالسكان من اجل تخطيط  الف ش.ج 500المصادقه على ميزانيه غير عاديه بمبلغ  .2

 , )مرفق طيه(.(تخطيط من اجل التسجيل)اراضي خاصه 

لمنطقة شاقل الف  300 مبلغ نيه عباره عنالميزانيه المرفقه حيث ان الميزا عنشرح مهندس المجلس 

 الف شاقل لمنطقة العسيليات والهدف االخير هو تسجيل االراضي. 200 مبلغقبر العبد و

 تقرر باالجماع. قرار:

 

المصادقة على الخروج للتقاعد لكل من موظفي المجلس شكيب زرعيني وفرحه رحال ابتداًء من  .3

2017/4/1. 

لموظفي المجلس شكيب  المصادقه على الخروج للتقاعد :, قائم باعمال رئيس المجلسوسيم سالمه

 مع الشكر والتقدير على فترة خدمتهم في المجلس المحلي. زرعيني وفرحه رحال

  .اطلب مساعدة الموظفين اعاله بما يتالءم مع القانون: عضو المجلس, عبد الحميد خيرهللا

 نتمنى لهم حياه سعيده.: عضو المجلس, محمد نصار

 تقرر باالجماع. قرار:

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=5DpaWrTCs7A&t=9s
https://www.youtube.com/watch?v=5DpaWrTCs7A&t=9s
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ترتيب  2540496638للخارطه التفصيليه رقم المصادقه على كون المجلس المحلي المقدم والمعد  .4

 )منطقة البالط(. 2مع مفرق شارع رقم  33الوضع القائم شارع رقم 

من اجل الحفاظ على  عن تصليح بكل الشارعالحديث يدور عن الخارطه اعاله,شرح مهندس المجلس 

 (.33بما يتالءم مع الوضع القائم اليوم في الشارع )شارع رقم  بيت المواطن علي غبن وتغيير الخارطه

 تقرر باالجماع. قرار:

 

 

 

 

               __________________                       _____________________ 

                                 ربحي دحلة                               عماد دحلة    

 سكرتير المجلس                      المجلسرئيس 

 

 

 


