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بلدية قليبيـة

مضمون مداولة
من حمضر جلسة الدورة العادية الرابعة للمجلس البلدي لسنة 2020
املنعقدة بتاريخ  29نوفمرب 2020

عقد المجلس البلدي بقليبية جلسته في نطاق الدورة العادية الرابعة لسنة  2020يوم األحد التاسع
والعشرون من شهر نوفمبر سنة ألفين وعشرين ( )2020/11/29على الساعة التاسعة صباحا بقصر
البلدية بقليبية برئاسة السيد جمال الح ّجام رئيس البلدية وبحضور السيدات والسادة أعضاء المجلس البلدي:
هشام األنقليز ،فتحي حسونة ،إلهام ريدان ،وفاء االنقليز ،سعيدة النمر ،سنية فرج هللا ،مجيدي النجيلي،
مح ّمد بوعفيف ،فؤاد المجيد ،أحمد المسلماني ،محمد عبد اللطيف ،محمد علي الجنحاني ،حياة اليحياوي،
حافظ الجبالي ،شيماء بالحاج عمر والمبروك العياري.
و تغيّب السادة  :رانية متاع هللا ،فوزي الحجام ،محمد األسعد البربار ،شادي بن سليمان ،ناجي ريدان،
عائدة صمود ،سلمى المجيد ،فاطمة الطرودي ،أميرة األنقليز ،رحاب حميّد وعبد الوهاب بلوم.
وحضر عن اإلدارة البلدية بدعوة من السيد رئيس البلدية كل من السادة:
عبد العزيز غريبي الكاتب العام للبلدية ،وحيد الجنحاني مدير النظافة والبيئة ،مح ّمد التكالي مدير
فني ،سنية بنعلية مديرة الشؤون اإلدارية العامة ،شكري الح ّجام كاهية مدير الشؤون المالية ،عرفات
متصرف مكلفة بشؤون المجلس ،عماد
االرناؤوط متصرف مكلف بالنزاعات والملك البلدي ،فاتن المسلماني
ّ
الشارني كاتب تصرف مكلف باإلعالم ووليد الطرودي رئيس مكتب الشرطة البيئية.
كما واكب الجلسة بدعوة من السيد رئيس البلدية السيد محمد قال القابض البلدي.
العضوان المنتخبان إلمضاء محضر الجلسة السيدتان  :حياة اليحياوي والهام ريدان.
مـقـرر الجلسة :السيد عبد العزيز غريبي الكاتب العام للبلدية بمساعدة السيدة :فاتن المسلماني
ّ
متصرف مكلفة بشؤون المجلس.
ّ
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المصــادقة على مخطط تطهير الديون لسنة : 2021
عرضت السيدة سنية بنعلية مديرة الشؤون اإلدارية العامة على السادة أعضاء المجلس البلدي المصادقة
على المخطط السنوي لتطهير الديون لسنة  2021كما يلي:
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وبعد النقاش صادق السادة أعضاء المجلس البلدي باإلجماع على المخطط السنوي لتطهير الديون لسنة
.2021

