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  بلدية بومرداس         

 محضر الجلسة التمهيدية
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 2020ماي  29المنعقدة بتاريخ 

 
بدعوة من السيد رئيس البلدية موجة لكافة عموم المتساكنين صادرة بالصفحة      

الرسمية للبلدية و تم تعليقها بلوحة البيانات البلدية و االماكن العمومية حول انعقاد 
بشكل استثنائي تطبيقا لالجراءات   2020ماي  29الجلسة التمهيدية يوم الجمعة 

و ذلك بتقديم المقترحات و التوصيات سوى مباشرة الوقائية لتفشي فيروس كورونا 
ماي  26لدى مكتب الضبط او عن طريق بريد الصفحة الرسمية ابتداء من يوم 

 .  2020ماي  28الى غاية يوم   2020
يوم  2020عقد المجلس البلدي الجلسة التمهيدية للدورة العادية الثانية لسنة     

عاشرة صباحا بمقر البلدية برئاسة السيد  على الساعة ال 2020ماي  29الجمعــــة 
 رياض الحاج احمد رئيس البلدية و بحضور السادة :  

 يوسف عمر : مساعد ثاني  -

 رضوان الحاج مبروك : مستشار -

 حسن بن عبد هللا : مستشار -

 المنجي شوشان : مستشار -

 امير بريك : مستشار -

 منا مهاط : مستشار -

 زينب بريك : مستشار  -

 و حضر الجلسة السيد محمد الربيعي الكاتب العام للبلدية مقرر الجلسة     

 

 افتتاح الجلسة
افتتح السيد رئيس البلدية الجلسة بكلمة رحب فيها بالحاضرين مستعرضا       

االنشطة الوقائية التي قامت بها البلدية في اطار المنظومة الوطنية لمقاومة تفشي 

رض اآلليات التي تم اعتمادها لالستماع لمشاغل و فيروس كورونا ، كما استع

مقترحات المتساكنين لعقد الجلسات ، ثم استعرض المقترحات الواردة عن طريق 

 الصفحة الرسمية و المسلمة مباشرة لدى مكتب الضبط حيث كانت كما يلي : 
 :   الوارد عن طريق الصفحة الرسمية* 

  : كمال الحاج خليفة+  

 قطع الماء بصفة دورية و يومية على منطقة الحوس الوسطى -

 : كمال بركة+  

النظر في تهيئة و تعبيد الطريق المؤدي  الى اوالد بركة مع وجود عديد كروم  -

 الهندي للعمل على ازالتها باعتبارها تشكل خطر على المتساكنين 
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 :  البريد الوارد عن طريق المكاتيب  •

 

 : نجيب عامر+   

 ا زالة كروم هندي بطريق مقبرة الحوس البهالة اوالد عمارة-

 : محمد بن الهادي عثمان +  

 اخراج مياه ملوثة امام محل سكناه  -         

 :  لطفي بن الهادي المانع+   

 -الرماضنية   -طلب آلة ماسحة لمسح طريق بالشوارعية  -        
 :  بن رمضان بن عمار حميدة  االزهر  +   

 معالجة االنتصاب الفوضوي بصفة نهائية  -        

 رجوع محل تجاري للنشاط رغم صدور قرار غلق في شانه  -        

في انجاز مشروع تهيئة السوق اليومي و محطة النقل و التنوير  االسراع -        

 العمومي 

 الغاء الحنفية بالسوق اليومي  -        

 :  وليد كرشود+   

 االسراع في انطالق اشغال السوق اليومي مع النظر في المحالت المغلقة  -        

 مقاومة االنتصاب الفوضوي  -        

 النظر في فتح مكتب منظمة الدفاع عن المستهلك  -        

 : محمد علي بوخريص+   

 مارس  2رفع الفواضل بنهج  -        

 مارس  2تهيئة و قلع االعشاب ببطحاء  -        

 انجاز مشروع التنوير العمومي  -        

 :  عبد العزيز شوشان+  

 الشواشنية بالشوارعية ازالة كروم هندي على ملكه بحي  -       

 : بدون ذكر االسم+   

 مراقبة البناء الفوضوي و رفع فواضل البناء  -        

 :  الهادي ميالد+   

عدم صيانة التنوير العمومي ) نهج محمود الماطري ، دار الشباب ، محمد  -         

 الطاهر 

 سعد هللا ، طريق الزراطة (             

 ع بانجاز مشروع التنوير العمومي االسرا -         

 طلب ربط محالت سكنية بشبكة التطهير باحياء و شوارع مختلفة  -         

 فتح الطرقات المبرمجة بمثال التهيئة العمرانية  -         

 :  بديع الشريف+  

 ازالة كروم هندي بمنطقة الرواضي  -         

 لي بن احمد الشريف ازالة صبارة على ملك ارملة ع -         

 : جمعة بن محمد بن سعد+   



 طلب ترخيص الزالة كروم هندي بمنطقة اوالد عبد هللا بالشوارعية . -         
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حيث تولى السيد رئيس البلدية مع السادة الحاضرين النظر في المقترحات المذكورة 

 و اخذ االجراءات التالية :

مكاتبة شركة استغالل و توزيع المياه حول معالجة وضعية القطع المتكرر  -

 للتزود بالماء لمتساكني حي الحوس 

اها و التي ال التدخل الزالة كروم الهندي التي بها موافقة مالكيها دون سو  -

 تفصل بين امالك االجوار 

اتخاذ قرارات في شان كروم الهندي المحاذية للملك العمومي للطرقات بعد  -

 اخذ راي المصالح الفنية للصحة 

 و دعوة ما زاد عن ذلك لاللتجاء للقضاء في صورة التذمر 

و ال يمكن انجاز مشاريع خالفا  مشاريع التنمية تدرج اثر الجلسات  التشاركية -

 لذلك 

توجيه مكتوب لمصالح التجهيز لتوفير الة ماسحة لتهيئة بعض المسالك  -

 الفالحية 

تحديد االماكن التي تستوجب التدخل بالردم و الصيانة للمسالك من طرف  -

 السادة اعضاء المجلس كل حسب منطقته 

الح االمنية و الصحية توجيه العرائض الواردة ذات الطابع الخاص الى المص -

 في كل اختصاصاتها 

دعوة منظمة الدفاع عن المستهلك لدعم نشاطها و استغالل المحل الموضوع  -

 على ذمتها بعد تسوية وضعيته 

 تنظيم حملة لرفع فواضل البناء و االتربة  -

 تركيز حاوية فضالت ) موضوع طلب السيد عبد القادر مفتاح (  -

الشؤون المحلية حول تفعيل اتفاقية الكنس و  توجيه مراسلة الى السيد وزير -

 التنظيف 

يتم فتح الطرقات الناجمة عن عمليات التقسيمات المصادق عليها اة اثر موافقة  -

 كتابية من مالكي االراضي .

 و رفعت الجلسة على الساعة الواحدة و النصف بعد الزوال .    

 

 و السالم .                                                                

 

 رئيس البلدية                                                             

 رياض الحاج احمد                                                           

 

 



 


