الجمهورية التونسـيـة
وزارة الشؤون املحلية والبيئة
بلدية منزل فـارسـي

محضرجلسة
تنصيب املجلس البلدي املنتخب لبلدية منزل فارس ي

على إثر إنعقاد جلسة إنتخاب رئيس املجلس البلدي ومساعديه يوم  26جوان  2018طبقا ألحكام
الفصل  245من القانون األساس ي عدد  29لسنة  2018واملتعلق بمجلة الجماعات املحلية  ،إلتأمت جلسة
تنصيب املجلس البلدي املنتخب ببلدية منزل فارس ي يوم الجمعة  13جويلية  2018على الساعة التاسعة
صباحا بدار السباب تحت إشراف السيد البشير عطية كاتب عام والية املنستير وبحضور السيد الهادي
سلمان رئيس النيابة الخصوصية وعدد من اإلطارات املحلية وممثلي املجتمع املدني بمنزل فارس ي .
كما حضر الجلسة أعضاء املجلس املنتخب اآلتي ذكرهم:
اإلسم واللقب

الصفة

حسن املبروك

رئيس البلدية

جيهان عبد هللا

مساعد أول

طارق النعيجي

مساعد ثاني

فاطمة غماض

مساعد رابع

رضوان عبد الرزاق

عضو

شادية شوشان

عضو

سعيدة الدرويش

عضو

روضة بنعلي

عضو

وقد تغيب عن الحضور أعضاء املجلس البلدي السيد فرج املجدوب والسيد فرج العجيمي والسيد
محمد علي املبروك والسيدة نادرة املجدوب.
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في البداية تولى السيد البشير عطية كاتب عام والية املنستير نيابة عن السيد والي املنستير تنصيب
املجلس البلدي ببلدية منزل فارس ي الذي تم إنتخابه يوم  6ماي  2018في إطار إنتخابات ديمقراطية وشفافة
متوجها بجزيل الشكر إلى األمنيين على املجهودات التي بذلوها إلنجاح اإلنتخابات البلدية كما توجه بالشكر
إلى السيد الهادي سلمان رئيس النيابة الخصوصية وكافة أعضاء النيابة الخصوصية،
ثم توجه بالتهنئة إلى املجلس البلدي املنتخب متمنيا لهم التوفيق في مهامهم مؤكدا على مساندة
سلطة اإلشراف للمجلس البلدي بالتأطير والتكوين.
ثم أحال الكلمة إلى السيد الهادي سلمان رئيس النيابة الخصوصية الذي توجه بالشكر إلى كافة
الحاضرين وعلى رأسهم السيد كاتب عام الوالية واملجلس البلدي املنتخب كما توجه بالشكر إلى سلطة
اإلشراف وعلى رأسها السيد والي املنستير وأعوان مركز الحرس الوطني بمنزل فارس ي وكافة عملة البلدية
وإطاراتها.
كما توجه بالشكر إلى النادي الرياض ي بمنزل فارس ي وعلى رأسه السيد السحبي بحبة ونادي الشطرنج
وعلى رأسه السيد فتحي املبروك وجمعية اإلشعاع الثقافي وعلى رأسها السيد رامي النعيجي وفرع إتحاد املرأة
وعلى رأسها السيدة روضة بنعلي.
ثم أحال الكلمة إلى السيد حسن املبروك رئيس البلدية الذي تولى نيابة عن أعضاء املجلس البلدي
الترحيب بكافة الحضور بدون استثناء وعلى رأسهم السيد كاتب عام والية املنستير مؤكدا أنه سيعتمد على
الشباب وسيعمل على بناء الثقة واألخالق مبينا أن العمل البلدي هو عمل جماعي متواصل منذ تأسيس
البلدية سنة  .1985كما وعد بتقديم نموذج في التسيير يعتمد على النزاهة والشفافية وتشريك كافة
مكونات املجتمع املدني والدفع بالتنمية اإلقتصادية واإلجتماعية والثقافية.
إثر ذلك تولى السيد الهادي سلمان تقليد السيد رئيس البلدية وشاح رئاسة البلدية في أجواء
إحتفالية بهيجة.
ورفعت الجلسة على الساعة العاشرة والنصف صباحا.
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