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وبناء على 09/05/2018المؤرخ في 2018ـدد لسنة 29القانون األساسي عـعمال بمقتضیات

والمتضمنة نص 22/04/2019الصادرة بتاریخ المجلس البلديالدعوة الموجھة إلى كافة أعضاء 

اإلستدعاء التالي :

 



دعــــــــوة.: الـمـوضـوع

وبعـد ،

28األحد وذلك یوم 2019أتشرف بدعوتكم لحضور الجلسة االستثنائیة للمجلس البلدي لسنة 
للمصادقة على تحویل صباحا بقصر البلدیة بقلیبیة الثامنة و النصفعلى الساعة 2019أفریل

اعتمادات داخل العنوان األول.

أفریلمن شھر و العشرونالثامناألحدیوم 2019لسنة استثنائیةجلسة قلیبیة بالمجلس البلديعقد 

بقصر البلدیة بقلیبیةصباحاالثامنة و النصفعلى الساعة )28/04/2019عشر (تسعةألفین و سنة 

:المجلس البلديأعضاء السادةالسیدات ووبحضورجمال الحجام رئیس البلدیة برئاسة السید 

سنیة فرج النمر،سعیدة اللطیف،محمد عبد ریدان،م إلھاالحجام،فوزي حسونة،فتحي هللا،رانیة متاع 

، حیاة صمودالمسلماني، عائدةأحمد المجید،فؤاد سلیمان،شادي بن بوعفیف،محمد النجیلي،مجیدي هللا،

العیاري.ومبروك، رحاب حمید ، حافظ الجباليالیحیاوي

محمد علي الجنحاني، ،األنقلیزوفاء ریدان،ناجي البربار،محمد االسعد ،األنقلیز: ھشام السادةوتغیب

محمد األنقلیز،أمیرة الطرودي،فاطمة المجید،سلمى عمر،شیماء بلحاج الزمرلي،روضة اإلمام،رفیعة 

.رضى الشكیلي

السادة:كل من البلدیةحضر عن اإلدارة البلدیة بدعوة من السید رئیس كما 
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سنیة فني،التكالي مدیر والبیئة، محمدوحید الجنحاني مدیر النظافة ،بد العزیز غریبي الكاتب العامع

المسلماني ملحق وفاتنبنعلیة مدیرة الشؤون اإلداریة العامة، شكري الحجام كاھیة مدیر الشؤون المالیة 

المجلس.إدارة مكلفة بشؤون 

فاتن المسلماني مكلفة ةبمساعدة السیدغریبي الكاتب العام للبلدیةمقرر الجلسة : السید عبد العزیز 

بشؤون المجلس

ان : مجیدي النجیلي و فتحي حسونة.السیدإلمضاء محضر الجلسة انالمنتخبانالعضو

-------- ---------

نقطة ثم استعرض الافتتح الجلسة السید رئیس البلدیة بكلمة رحب فیھا بجمیع الحاضرین 

تحویل اعتمادات داخل العنوان األول.الوحیدة الواردة بجدول األعمال و ھي المصادقة على 


 

21المؤرخ في 284تبعا لألمر الحكومي عدد بین السید عبد العزیز غریبي الكاتب العام للبلدیة أنھ 

المتعلق بإحداث منحة تكمیلیة ظرفیة لفائدة أعوان الدولة والجماعات المحلیة والمؤسسات 2019مارس 

على القسم الثالث التدخل العمومیة ذات الصبغة اإلداریة وحیث نص الفصل الثالث منھ أن ھذه المنحة تحمل

كما یلي :األولتحویل إعتماد داخل العنوان أعضاء المجلس البلديالمعروض على السادة العمومي 






2019






1227170,00026490,0001200680,000المنح الخصوصیة القارة011010002

المساھمات المحمولة على 011010014
376050,0004635,750371414,250المشغل

033000015

تكمیلیة ظرفیة لفائدة منحة
أعوان الدولة والمؤسسات 

العمومیة ذات الصبغة 
اإلداریة

-31125,75031125,750

1603220,00031125,75031125,7501603220,000الجملــــــــة:
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وشھري جانفي وفیفري 2018ویمثل ھذا المبلغ ملحق الزیادة في األجور بعنوان شھر دیسمبر 

2019.

للفصل الثاني من األمر المشار إلیھ أعاله بما یعادل استناداوقد حددت القیمة المالیة لھذه المنحة 

75-3أ80-2وأ1أ90الزیادة في األجور بعنوان القسط األول الذي تقاضاه األعوان في شھر مارس (

بقیة األصناف) 70-3ص ب ووحدة 

أفریل 17انھ تم عرض الموضوع على أنظار المكتب البلدي خالل جلستھ المنعقدة بتاریخ مع العلم و

رأیھ بالموافقة.وأبدى2019

ول.تحویل اعتمادات داخل العنوان األو بعد النقاش صادق السادة أعضاء المجلس البلدي باإلجماع على 

.التاسعة صباحاو رفعت الجلسة على الساعة 


