الجمهورية التونسيية

وزارة الشؤون المحلية و البيئية
بلدية بنقردان

محضر المجلس البلدي ببنقردان
في جلسته الثالثة المنعقدة يوم السبت  21جويلية . 2018
فـــي إط ـ ــار استكم ــال تركيــز المجلس البلدي ببنقردان و بن ـ ــاء علـ ــى محضر جلسة تنصي ـ ــب المجلس

بت ــاريخ  30جوان  2018و الذي ينص عل ـ ــى دعوة المجلس البلدي لإلنعقـ ــاد إلتمــام أشغال تشكيل اللجان
البلدية انعقدت اليوم بتاريخ  21جويلية  2018جلسة المجلس البلدي ببنقردان برأسة السيد فتحي عبعــاب

رئي ــس البلدية و بحضور الس ــادة و السيدات أعضــاء المجلس البلدي على إثر الدعوة الموجهة لهم بموجب
اإلستدعاء عدد  1930بتاريخ  20جويلية  2018و هذا نصه :
وبعد،

على إثر تنصيب المجلس البلدي ( إنتخاب رئيس المجلس البلدي و المســــاعدين ) أتشرف بدعوتكم

لحضور جلسة توزيع اللجان البلدية التي ستنعقد يوم السبت  21جويلية  2018على الساعة الحادية
عشر صباحا بقاعة الجلسات بقصر البلدية .

و نظ ار ألهمية الموضوع فالحضور متأكد .

و الســــــــــــــــــالم

و حيث توفر النصاب القانوني إلنعقاد الجلسة بحضور أعضاء المجلس البلدي اآلتي ذكرهم :
• يسرى الورغمي .
• خيرية الثابت .

• سعيد الرقيعي .
• وفاء بنعلية .

• المولدي الهنشير .
• الطاهر فارس .
• عناية زغدود .

• محمد رضا عبد الكبير .
• آمال الضاوي .

• جمال المسعودي .

• سعاد العرف .

• الحسين بن ذياب .
• سعاد المحضي .

• الحسين بالطيب .
• شكري الرجيلي .
• سعيد لملوم .

• المبروك نبيغ .
• هناء بن قايد .

• األسعد ضيف هللا .
• بسمة بالريش .
• منير الالفي .

• المختار الالفي .

• نجاح عبد المؤمن .
• الناصر الدوزي .
• بديع قتات .

و تغيب عن الجلسة السادة :
• عبد السالم بن حسين .
• آـسيا الدوزي .

• ضاوية هاللي .
• فجرة لحوار .

أفتتح الجلسة السيــد فتحــي عبعـــاب رئيس البلدية مرحبا بالحضور مذك ار أن هذه الجلسة تنعقد في إطار

العمل بالفصلـ ـ ــين  210و  211من مجلة الجم ـ ـ ـ ـ ــاع ـ ــات المحلي ـ ـ ـ ــة و اللذان ينص ــان عل ـ ـ ـ ــى ان يتول ـ ــى
المجلس البلدي إثر تنصيبه تشكيل لج ــان ق ــارة ال يقل عددها عن أربعة و تظم وجوبا لجنة الشؤون المالية

و متابعة التصرف  .وأن يعتمد فـ ــي توزيع رآسة هذه اللجان على قاعدة التمثيل النسبــي للقائمات بالمجلس

البلدي .

و بنــاء عليه و استنـ ــادا إلـ ــى قرار الهيئة العلي ـ ـ ـ ــا المستقلة لألنتخ ـ ــابـ ـات عدد  61لسنة  2018المؤرخ

في  17مـ ــاي  2018المتعلق بالتصريح بالنتـ ــائج النهائية إلنتخابات بلدية بنقردان تم اإلتف ـ ـاق على تكوين

(  ) 15لجنة توزع على القائمات على النحو التالي بإعتبار قاعدة التمثيل النسبي :

ع/ر

اللجنة

01

لجنة الشؤون المالية و اإلقتصادية

الرئيس

عبد الناصر الدوزي

و متابعة التصرف

02

لجنة اإلدارو و إسداء الخدمات

محمد رضا عبد

المقرر
ّ

المولدي الهنشير
آمال الضاوي

الكبير

األعضاء
-سعيد لملوم

 -آمال الضاوي

 شكري الرجيلي -نجاح عبد المؤمن

03

لجنة األشغال و التهيئة العمرانية

و فاء بنعلية

الطاهر فارس

 -بديع قتات

04

لجنة الطفولة و التربية و التعليم

خيرية الثابت

سعاد العرف

 -سعاد المحضي

05

لجنة الشؤون اإلجتماعية و الشغل

عناية زغدود

سعاد المحضي

 -حسين بن ذياب

06

لجنة التنمية و االستثمار

يسرى الورغمي

منير الالفي

07

لجنة اإلعالم و التواصل و التقييم

المولدي الهنشير

المختار الالفي

 -عناية زغدود

08

لجنة النظافة و البيئة

الحسين بن ذياب

سعيد الرقيعي

 -مبروك نبيغ

09

لجنة السياحة

نجاح عبد المؤمن

عبد الناصر الدوزي

10

لجنة المرأة و األسرة و تكافؤ الفرص

بسمة بالريش

هناء بن قايد

 -سعاد العرف

11

لجنة الصحة و الوقاية

المبروك نبيغ

الحسين بن ذياب

 -بسمة بالريش

12

لجنة التعاون الالمركزي و العالقات

منير الالفي

عبد السالم بنحسين

 -طاهر فارس

13

لجنة الشؤون القانونية و العقارية

األسعد ضيف هللا

سعيد لملوم

 -طاهر فارس

14

لجنة الشباب و الرياضة و الفنون

الحسين بالطيب

سعيد لملوم

 -عناية زغدود

15

لجنة الديمقراطية التشاركية و الحوكمة

بديع قتات

الحسين بالطيب

و فاقدي السند و حاملي اإلعاقة

 آسيا الدوزي -شكري الرجيلي

 شكري الرجيلي -بديع قتات

 طاهر فارس األسعد ضيف هللا بديع قتات طاهر فارس -جمال مسعودي

بين الجنسين

الخارجية

و الثقافة
المفتوحة

 سعاد المحضي سعاد العرف -مبروك نبيغ

 آمال الضاوي رضا عبد الكبير طاهر فارس -مولدي الهنشير

