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على  2019 فيفري  09السبت  يوم عمل جلسةاملجلس البلدي بمنزل فارس ي عقد 

ة البلديرئيس حسن املبروك البلدية برئاسة السيد  بمقرالرابعة مساء الساعة 

  األعضاء السادة والسيدات اآلتي ذكرهم:وبحضور 

 

 

 

 

 

 

 

 

 وتغيب عن الحضور أعضاء املجلس البلدي اآلتي ذكرهم:

 نادرة املجدوب: مساعد ثالث -

 فرج العجيمي: عضو -

 فرج املجدوب: عضو  -

 سعيدة الدرويش: عضو -

 روضة بنعلي: عضو -

والسيد يوسف  الجلسة التوي مقرر سة عزيزة اآلنعن اإلدارة البلدية  وحضر

 النعيجة.

املبروك رئيس البلدية بالحاضرين شاكرا  في مستهل الجلسة رحب السيد حسن

ضاء شرع أعوبعد التثبت من توفر النصاب القانوني للجلسة  لهم تلبية الدعوة،

  املجلس البلدي التداول في مواضيع الجلسة كالتالي: 

 

 الصفة  اإلسم واللقب

 مساعد أول  جيهان عبد هللا

 مساعد ثاني طارق النعيجي

 مساعد رابع فاطمة غماض

 عضو رضوان عبد الرزاق 

  عضو محمد علي املبروك

 عضو شادية شوشان



 

 تراخيص إستغالل املحالت البلدية من طرف الجمعيات. املوضوع األول: مراجعة
 

 من طرفواملستغلة كمقرات البلدية  األمالكمتابعة التصرف في في إطار 

 تراخيصالجمعيات عرض السيد رئيس البلدية على الحاضرين مراجعة وتحيين 

 على التراخيص السابقة.أخرى إستغالل املحالت وإضافة بنود 

بين السيد محمد علي املبروك عضو املجلس البلدي أنه على  الصددوفي هذا 

 قرار إستغالل املحالت إلعتماده.إستعداد ملد اإلدارة البلدية بأنموذج 
 
 

 و املقامة بدون رخصة: ث لجنة معاينة البناءات القديمة إحدااملوضوع الثاني: 
 

 

طالب مفي إطار حرص البلدية على قضاء شؤون املواطنين وخاصة منها النظر في 

بعض املساكن القديمة باملاء الصالح للشرب وبالنور الكهربائي عرض السيد  تزويد

دون ب القديمة واملقامةرئيس البلدية على الحاضرين تكوين لجنة ملعاينة البناءات 

 رخصة.

 كالتالي: تركيبة اللجنة وكانتالترشحات ثم فسح املجال لتقديم 

 : رئيس.املجلس البلدي( )عضوالرزاقرضوان عبد  -

 : عضو.)مساعد ثاني( طارق النعيجي -

 قرار املجلس

باإلجماع على  الحاضرين بعد التداول والنقاش صادق أعضاء املجلس البلدي

 املقامة بدون رخصة كما مبين أعاله.ة لجنة معاينة البناءات القديمة و تركيب
 

 تنمية املوارد املالية للبلدية: : الثالث  املوضوع
 

عرض السيد رئيس البلدية على الحاضرين نظرا لضعف املوارد املالية للبلدية 

ة ح تهيأة فضاء ترفيهي بساحاإقتر تم السياق هذا  املوارد وفي لتنمية وسائلإيجاد 

 حسب إمكانيات البلدية.املندرة 

 فالرصيف من طر  مستغلي معاليم علىتوظيف  األعضاء الحاضرينطالب  كما

في هذا و (،التجارية أو املهنية واملقاهيأصحاب املحالت املفتوحة للعموم )املحالت 

 يستغلمل إلى توجيه إعالماتاإلدارة البلدية  البلدي أعضاء املجلس دعا السياق

 وضعياتهم وخالص املعاليم املستوجبة.الرصيف لتسوية 

 

 
 



 

 إحداث خلية محلية قارة ملقاومة الحشرات.: الرابع املوضوع
 

واملتعلقة  2019جانفي  18بتاريخ  700 السيد والي املنستير عدد ملذكرة تبعا

حداث خلية تم إ 2019طة مقاومة الحشرات لسنة بضبط برنامج عمل لتنفيذ خ

  :ببلدية منزل فارس ي تكون تركيبتها كالتاليقارة ملقاومة الحشرات محلية 

 رئيس الخلية  العجيمي :رئيس لجنة الصحة والنظافةفرج 

 عضو  رضوان عبد الرزاق: عضو املجلس البلدي

 عضو رياض أحمد:كاتب عام البلدية

 عضو يوسف النعيجة: تقني 

 عضو ممثل عن اإلدارة الجهوية للصحة 

 عضو  للتجهيز الجهوية اإلدارة عن ممثل

 عضو  للتطهير الجهوية اإلدارة عن ممثل

 عضو  للفالحة الجهوية اإلدارة عن ممثل

 عضو الوكالة الوطنية لحماية املحيط عن ممثل

 عضو إلتصاالت تونس  الجهوية اإلدارة عن ممثل
 

 مساء. السادسةختتمت الجلسة على الساعة إو 

  2019 فيفري  11منزل فارس ي في           

 


