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على الساعة الرابعة بعد  2019 أفريل 19عقد المجلس البلدي اليوم الجمعة      
برئاسة السيد  2019الزوال بمقر البلدية الجلسة التمهيدية للدورة العادية الثانية لسنة 

 رياض الحاج احمد رئيس البلدية و بحضور اعضاء المجلس البلدي السادة :  
 يوسف عمر : مساعد ثاني  -
 عادل بركة : مساعد رابع  -

 هيفاء عياد : مستشار  -

 : مستشار منا مهاط  -

 ايمان زقنون : مستشار  -

 المنجي شوشان : مستشار  -

 العروسي عثمان : مستشار  -

 محسن صالح : مستشار  -

 رضاء ابن محمد صالح : مستشار  -

 رضوان الحاج مبروك : مستشار  -
 

 السادة : كما حضر الجلسة 
 اعضاء و ممثلي الجمعيات  -
 عدد من المواطنين متساكني المنطقة البلدية  -

كما حضر عن ادارة البلدية السيد محمد االربيعي الكاتب العام للبلدية مقرر     
 الجلسة  

 
 افتتاح الجلسة

افتتح الجلسة السيد رئيس البلدية بكلمة رحب فيها بالحاضرين مستعرضا أهم      
 االنشطة البلدية خالل الفترة األخيرة و التي كانت كما يلي : 

  2019لبعض المشاريع المدرجة بالمخطط  االنطالق في إعداد الدراسات -
 االستعداد لالنطالق في انجاز أشغال المسرح البلدي  -

 التفاعل في تنظيم امتحان البكالوريا رياضة ) صيانة المضمار و غيره (  -

 تقدم أشغال صيانة سياج الملعب البلدي  -

 تقدم أشغال بناء الروضة البلدية  -

   2018و  2017انتهاء أشغال تعبيد الطرقات لسنتي  -

  االستعداد لشهر رمضان المعظم ) اقتناء شماريخ ( . -



 
كما استعرض اقتراحات المتساكنين خالل الجلسة التمهيدية السابقة و ما تم تنفيذه   

 فكانت كما يلي : 

 اإلجراءات المتخذة  المقترحات 

ناجمة عن  ايجاد مصب اللقاء فواضل -
 افراغ الخنادق 

تم اسداء تعليمات بالقاء الفواضل بعيدا  -
 عن التجمعات السكنية 

مواصلة المجهودات إلزالة كروم  -
 الهندي 

تتواصل عمليات ازالة كروم الهندي  -
 بالوضعيات التي بها موافقات من مالكيها 

تسوية وضعية قطعة األرض مع  -
 جمعية التنمية الطموح 

الموضوع بصدد الدراسة من طرف  -
 لجنة الشؤون العقارية 

تم تنفيذ قرار المجلس البلدي و بصدد  - معالجة ظاهرة االنتصاب الفوضوي  -
متابعة الراجعين في ذلك مع المصالح  

 االمنية 

 توزيع الحاويات  -
 

 ة يتم ذلك حسب الضرور -

يتم ذلك بعد توفير المستلزمات و  - صيانة شبكة التنوير العمومي  -
 صيانة الشاحنة الحاملة للسلم  

يتم ذلك دوريا بالتنسيق مع المصالح  - تنظيم حملة البادة الكالب السائبة  -
 االمنية 

متابعة تنفيذ برنامج التنمية المنبثقة عن  -
 المجالس المحلية للتنمية 

تم اعداد ورقة متابعة لعرضها اثناء  -
 جلسة المجلس الجهوي 

تعميم امثلة التهيئة العمرانية على  -
 التجمعات السكنية 

سيقع عرض الموضوع على انظار  -
 المجلس البلدي 

ية مزيد التنسيق مع المؤسسات الصناع -
 لدفع التشغيل 

 تم تنظيم ايام تحسيسية مع شركة ليوني  -

مساعدة التجمعات السكنية للتزود  -
 بالماء الصالح للشراب . 

تتفاعل البلدية مع المطالب التي تقدم  -
 لها 

 الكلمة للحاضرين الذين كانت اقتراحاتهم كما يلي :  ثم احيلت  
تنظيم حملة نظافة بنهج القدس و خاصة محيط المعصرة و تركيز حاوية  -

 فضالت 
التثبت من طريقة تعبيد نهج القدس في اطار تنفيذ برنامج تهذيب االحياء  -

 الشعبية 

صيانة الطريق الرابط بين منطقة الحوس الوسطى و طريق الجم بداية من  -
 طريق التاللسة 

 تركيز حاويات فضالت  -

 اماكن ركود المياه بطريق الجباس معالجة  -

 فتح الطرقات المبرمجة بمثال التهيئة العمرانية  -



 مزيد احكام عمليات استغالل الرصيف  -

 مد شبكة التطهير بطريق الزراطة نهج محمد الطاهر سعد هللا  -

 مواصلة حمالت ازالة كروم الهندي  -

عوان معالجة بعض السلوكيات داخل السوق االسبوعي و خاصة من طرف ا -
 االستخالص 

 العمل على استخالص معاليم االنتصاب بسوق الرواضي  -

 مسح المسالك الفالحية  -

 المساعدة على مد شبكة الماء الصالح للشراب لبعض التجمعات السكنية  -

 صيانة الطرقات  -

 حماية االراضي الراجعة بالملكية للبلدية  -

 ياج لها طلب مساعدة لصيانة و تهيئة مقبرة الحوس و خاصة بناء س -

 متابعة برنامج تهذيب حي الحوس  -

 مزيد تفعيل نشاط اللجان البلدية  -

 المحافظة على المناخ الطيب داخل المجلس البلدي  -

و في ختام الجلسة تولى السيد رئيس البلدية المالحظة التي تم التنصيص     
اعة عليها بدفتر تسجيل اقتراحات و مشاغل المتساكنين و التي تتعلق باستغالل ق

الجلسات من طرف جمعيات و منظمات بالنزامن مع تواجد الهيئة المستقلة  
لالنتخابات التي تستغل المكتب المحاذي لها و يشتبه في استغالله في مسائل 

 سياسية سابقة ألوانها حيث بين انه سيتخذ االجراءات الالزمة بعد التحري .
 اءا .و رفعت الجلسة على الساعة السادسة و النصف مس    

 
 و السالم .                                                         

 

 
 


