
  

 

 

 

 ّمام الشـطـحـدي بـــالمجلـس البل 

 2019للدورة العادية الثانية لسنة  محضر الجلسة التمهيدية
  2019افريل  27المنعقدة يوم السبت 

والمتعلّق بإصدار مجلة الجماعات المحلية، وبناء على االستدعاء الفردي الّمــوجه إلى كافة  2018مـاي 09المؤرخ في  2018لسنة  29بمقتضيات القانون األساسي عدد  عمال

 ـدد واآلتي  نّصــه: 400تحت عـ 2019جانفي  18أعضاء المجلس البلدي الصادر بتاريخ 

 من رئيس بلدية حمام الشط   

 إلـــــــــى

 ............................................... :الّسيـــد)ة(

عللى السلاعة الرابعلة بعلد  2019افريل   27و ذلك يوم السبت  2019رئيس بلدية حمام الشط بدعوتكم لحضور اجتماع الجلسة التمهيدية للدورة العادية الثانية لسنة يتشرف       

 االختصاصات بالبلدية.الزوال بالقاعة المتعددة 

 

 رئيس البلدية و بحضور الكاتب العام الدكتور فتحي زقروبة برئاسة  2019افريل  27الجلسة التمهيدية للدورة العادية الثانية يوم السبت  إنعقدت

 و مجموعة من إطارات البلدية و من مواطنين و من ممثلي األحزاب و مكونات المجتمع المدني والسادة أعضاء المجلس البلدي اآلتي ذكرهم : 

إبلراهيم  -  -عللي العيايلي -سلعاد خميلري  -بنلور بنلور –نسلرين الملاجري  -دنيا السلعداوي  -علي البارودي-علي بالحاج خليفة  -بسمة المرزوقي -فيروز الغرياني -سلوى الراجحي

 المنصف ساعي. -آمنة بالضيافي -الهادي روين -تيسير العكرمي –علي درين -حفيظ

تنفيللل ها ملللع  وأجلللال 2019اسلللته  السللليد رئللليس البلديلللة كلملللة بالترحيلللب بالحضلللور ملللم اسلللتعرج المشلللاريع المدرجلللة بالبرنلللام  االسلللتثماري السلللنوي لسلللنة 

..... بالعمللل  الكبيلللر الللل ي يقلللوم  2023 – 2018المشلللاريع التللي سللليقع انجازهلللا خلللال الفتلللرة النيابيلللة  أهلللمالتلل كير بلللان اللللبع  بلللدا فلللي االنجلللاز ملللم اسلللتعرج 

 المجلس البلدي لجلب االستثمار وتعبئة الموارد . أعضاءبه 

 التدخات في المواضيع التالية: تمحورت ا حيثمتساكن 21الكلمة للحضور حيث تدخ   أعطىمم 

 الطفيلية بحي الرياج. واألعشابالبلدية  أعوانجرجيس وبجانب المستودع البلدي حيث يقع سكبها من طرف بنه   أوساخ -

 مشكلة الناموس. -
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للتنللللوير  أعمللللدةب تركيللللز جللللانفي، نهلللل  الجللللامع، يللللارع احمللللد التليلللللي والمطلللللو 5التنللللوير العمللللومي ريللللر متللللوفر بللللبع  انهلللل  حللللي الريللللاج، حديقللللة  -

 المبيت الجامعي. أمامك لك منالك نقص في التنوير   SNA أمامالعمومي بمدخ  حي علي بالفالح المتواجد 

 . 2تركيز نقابة العمارات بالسعادة  -

 التي تم تركيزها بالحدائق المحدمة مؤخرا. األلعاب وإرجاعتسمية االنه   -

 ممر للعبور للبحر لمتساكني بئر الباي . إحداثحديقة بنه  قرطاج وملعب حي ببئر الباي ك لك  أيغالموعد انطاق  -

  2018تعبيد الطرقات برنام   أيغالتهيئة حي علي بالفالح ومتى ستنطلق  أيغال سيستأنفمتى  -

 تهيئة الفسحة: المطلوب الرقابة المشددة على المقاول. إعادة -

 وزبر أيجار يارع محمد علي الحامي. الكلتوس ببرج السدرية  أيجار وإزالة أخرى بأيجاره  الكوفة الفيكوس بن أيجارتبدي   -

 تفعي  دور اللجان ومطالبتهم بعقد دوراتها الشهرية. -

 أمام المؤسسة الجامعية . من حاويات الفضات تغيير مكان -

 المدارس والمعاهد لتربية جي  يحترم البيئة.عمليات تحسيسية واقتراح إدراج دروس لألطفال تخص البيئة في  -

المللاجري مللم اخلل  الكلمللة عللدد مللن اعضللاء المجلللس البلللدي علللى رللرار السلليد بنللور بنللور والسلليدة دنيللا السللعداوي والسلليدة فيللروز الغريللاني والسلليدة نسللرين 

 أعملللالتهلللم  ك  إجابلللات عللللى المسلللائ  المطروحلللة والتللليفلللي يللل سللللوى الراجحلللي والسللليدة تيسلللير العكرملللي والسللليد الهلللادي رويلللن وكانلللت تلللدخاتهم واآلنسلللة

وجلللله ومنهللللا  أحسللللنالتحسيسللللية ومسللللاهمة الجمعيللللات ودعمهللللا لتقللللوم بللللدورها علللللى  واألعمللللالاللجللللان وتسللللمية االنهلللل  وكلللل لك مشللللك  مقاومللللة الحشللللرات 

 فسه.لتكون أعمال التنظيف والنظافة من المسائ  البديهية التي يقوم بها المواطن بن النايئةتكوين 

تغال وكللل لك وقلللع التطللللرق إللللى المسلللائ  الماليللللة والتللل كير بامتيللللازات العفلللو الجبلللائي وحللللث المتسلللاكنين لترسلللليم عقلللاراتهم بجلللدول التحصللللي  البللللدي واسلللل

 .كما وقع توجيه الشكر للغرفة الفتية والكشافة التونسية لنشاطهما المتميز خال ه ه الفترةفترة العفو الجبائي 

 ختم رئيس البلدية االجتماع بكلمة استعرج فيها النقاط التالية:  األخيروفي 

فلللرق كلللنس  02أيلللهر تملللول ملللن طلللرف وزارة الشلللؤون المحليلللة والبيئلللة و 3ومسلللاعدة فلللي رفلللع الفضلللات المنزليلللة لملللدة  حلللدائق بخمسلللة أحيلللاء 5تهيئلللة  -

 وتقليع األعشاب الطفيلية. 

 البلدية ووزارة يؤون الشباب والرياضةيراكة بين  إطارفي إحداث أربع ماعب أحياء  -

 وانجاز ممر للبحر بجهة نزهة السلطان. مليارات  5مشروع حماية الشريط الساحلي بما قيمته  -

 نقابات العمارات استحثاث تركيز  -

 ستنطلق قريبا . 2018مشروع تعبيد الطرقات لسنة  -

  .استعجالي بلدي ببرج السدرية تركيز مشروع -

 ببرج السدرية. سوق أسبوعي للخضر والغالجاز دراسة جدوى لانطاق ان -

 :الخاتمة



الحضور على حسن تفاعلهم وإبداء آراءهم وبسط مشاكلهم الموجودة بالمنطقة.وه ا إن دل على ييء فانه يدل على  الجلسة ياكرا البلديةوب لك رفع السيّد رئيس 

 حرص المواطن لف  مشاكله وإعطاء اقتراحاته لمعاضدة مجهود البلدية ولإلجابة على بع  األسئلة.

  .وحـــــّرر المحضــر بتاريخــــه ، لنصفالسادسة واالّساعـــة ذلــك تم رفـــــع الجلســـة علـــى إمــــر و  

 


