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 ّمام الشـطـحـدي بـــالمجلـس البل 

 2019لسنة  األولىللدورة العادية  محضر الجلسة التمهيدية

  2019جانفي  26السبت  المنعقدة يوم

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 

 الشطمن رئيس بلدية حمام    

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

عليييى  2019جيييانفي     26و ذليييو ييييوع السيييبت  2019رئييييس بلديييية لمييياع الميييض بيييدعوت ا لحضيييور اجتمييياد الجلسييية التمليديييية لليييدور  العاديييية األوليييى لسييينة يتشرررر        

 صبالا بالقاعة المتعدد  االختصاصات بالبلدية. العاشر الساعة 

 رئيس البلدية و بحضور ال اتب العاع الدكتور فتحي زقروبة برئاسة  2019جانفي  26يوع السبت  األولىالجلسة التمليدية للدور  العادية  إنعقدت

 و مجموعة من إطارات البلدية و من مواطنين و من ممثلي األلزاب و م ونات المجتمع المدني والساد  أعضاء المجلس البلدي اآلتي ذكرها : 

لييييي ع -سييييعاد خميييييري  -نييييزار مقييييري -بنييييور بنييييور –نسييييرين الميييياجري  - -علييييي البييييارودي-علييييي بالحييييا  خليفيييية  -بسييييمة المرغو ييييي-فيييييروغ النرييييياني -سييييلور الراجحييييي

  .اللادي روين -تيسير الع رمي–- -علي درين  -إبراهيا لفيظ -لطفي الصنيري-سنية بولجر  -العياشي

 

فانيييه ييييدل عليييى نضييي   شييييءدل عليييى  إنكلمتيييه بالترلييييب بالحضيييور وشييي رها عليييى لضيييورها ر يييا ال يييرو  المناخيييية القاسيييية وهييي ا بلديييية الالسييييد رئييييس اسيييتل  

للنليييوم بميييدينتلا مييي كرا الحاضيييرين ببرنيييام  المجليييس البليييدي خيييصل فترتيييه النيابيييية فيييي خصيييو  ممييياريع التنميييية  اإلضيييافةتقيييديا ل وسيييعيلامدينييية لمييياع المض، أهيييالي

 ثصث مرال : إلىالتي تنقسا 

 عيش المتساكنين من ليث الن افة والعناية بالبيئة وتليئة البنية التحتية.  لتحسين ظرو  اإلداراتجميع العم  العادي: يعم  المجلس البلدي بالتنسيق مع -1-

ديمقراطيييية فيييي لييييث كرسيييت الطييير  ال 2019المجليييس البليييدي بجمييييع مرالييي  المنلجيييية التمييياركية لضيييبض ممييياريع التنميييية لسييينة  ممييياريع عليييى الميييدر القصيييير: اع-2-

 للمماريع المبرمجة. األولىالبلدية في انجاغ المرال   بدأتالمواطنين في جلسات المناطق و د  وأراءاخ  القرار واخ  بعين االعتبار مصل ات 

REPUBLIQUE TUNISIENNE 
 

 الجمهورية التونسية
  

  

Commune Hammam Chatt بـلـديــة حـمــام الـشـــط 



در الطوي :اسيييتعرم رئييييس البلديييية بعيييل الممييياريع المزميييع انجاغهيييا التيييي تتطليييب تيييوفير الرصييييد العقييياري  والعثيييور عليييى مسيييتثمرين لييييث الميييالممييياريع عليييى -3-

اليييدولي السيييتقبال الميييباب ، نطييير  ميييدخ   عليييى  رار:المنتيييز  الترفيليييي بنابييية بئييير البييياي،المركز إليييداثلا وأمييياكنالمجليييس البليييدي  يييد اختيييار نوعيييية هييي   الممييياريع  أن

منتيييز  عيييائلي يت يييون مييين مصعيييب والعييياب  إليييى تحويييي  بعيييل الحيييدائق العموميييية ب ييي  منطقييية لمييياع الميييض الصنوبر،الوصيييلة الرابطييية بيييين لمييياع الميييض ونزهييية السيييلطان

 ،واألكصتلتوغيع الممروبات  وأكماكوكراسي لصسترالة  أطفال

     .أخر  إلىاالختصاصات،ميناء ترفيلي ،دار للجمعيات ،فضاء المواطن، باضة بلدية،تليئة ال رنيش  البصسات النجاغ  اعة متعدد 

 مواطن تمحور في النقاط التالية: 15ليث تدخ  ثا أعطي ال لمة للحضور 

 الرلمةلديقة الخضراء:* تليئة المناطق 

 لديقة الطاهر صفر  ير مدروسة بال يفية المطلوبة                          

 الزيتونة  إ امةلديقة                          

  .محطة اللواجات وأماع مارد المبابب : شارد الجملورية،شارد المد التليلي،شارد البيئة،شارد محمد علي الحامياألشجار* تقليع 

 .مارد المد التليليب السرعة:شارد الجملورية* مخفضات 

 الحاويات الموجود  لاليا بالطريق والتي تم   خطرا على مستعمليلا.  إليواءانجاغ م ان خا  داخ  الرصيف * 

  .* التنوير العمومي :بجانب مدرسة لي الريام نل  مجرد 

 .* تركيز نقابات العمارات

 لنين. أرمو تصريف الميا  المستعملة بجانب لديقة العائلة .مدخ  بر  السدرية وأش ال األمطار* بالوعات تصريف ميا  

 إعيداد برنيام  عمي  يقيوع فييه كي  مستميار برفيع االخيصالت  األخربعل المواطنين ا ترح جلسة مع مستلزع السو  لتن يمه واستنصله بال يفية المطلوبة.كما ا ترح البعل 

 .اإلبانالموجود  بحيه الس ني بصفة دورية ومتابعة تصفيلا في 

انجاغ لي علي بالفالح وهو عدع خص  المقاول التابع لليديوان اليوطني للتطليير الي ي يسيعى ب ي  الطير   إلتماعالمم   المعط  بعد ذلو تدخ  السيد نزار مقري موضحا 

أميا السييد  تيسيير الع رميي أكيدت عليى  ،يا  المستعملة فان اإلش ال يتمث  في عطب بمحطة التطلير بالميعبيةا اإلش ال، أما بخصو  مماك   نوات تصريف الم  ه حل

السييد الليادي رويين كافية الميواطنين لصنخيراط فيي العفيو الجبيائي لخيص  ميوارد البلديية والتمتيع  فيميا دعيى المواطنين واستدعتلا لمواكبة أعمال لجنة الفنيون والثقافية والتعلييا،

 أما السيد  سعاد الخميري فقد دعت المواطنين لصعترا  بمجلودات البلدية ر ا النقائص العديد .  ،والخطايا المنجر  عن ذلو 2016السابقة لسنة  واتبإعفائلا من السن

 
 
 
 
 
 
 
 



 الخاتمة:

إن دل على شيء فانه يدل على  وه ابالمنطقة.الحضور على لسن تفاعللا وإبداء آراءها وبسض مماكللا الموجود   الجلسة شاكرا البلديةوب لو رفع السيّد رئيس 

 لر  المواطن لفل مماكله وإعطاء ا ترالاته لمعاضد  مجلود البلدية ولإلجابة على بعل األسئلة.

  .ولـــــّرر المحضــر بتاريخــــه ، منتصف النهارالّساعـــة ذلــو تا رفـــــع الجلســـة علـــى إثــــر و  

 2019مارس13 

 


