المملكـــــة المغربيـــــــــة
وزارة الداخلية
جھة بني مالل خنيفرة
عمالــة اقليـــم بنـي مـــالل
جماعة بني مالل
ك /م

ملخص مقررات الدورة العادية
المنعقدة بتاريخ 2017/02/07
ينھي السيد رئيس المجلس الجماعي لمدينة بني مالل الى علم العموم
انه طبقا لمقتضيات المادة  92من من النظام الداخلي للمجلس فان ملخص
مقررات الدورة العادية لشھر فبراير المنعقدة بتاريخ  2017/02/07جاء على
الشكل التالي :
النقطــــــــة

الرقـــــم
الترتيبي
للنقـــــﻂ
01
 - 1االطالع على اإلجراءات المتخذة من
طرف وزارة التربية الوطنية فيما يخص الدخول
المدرسي  2017/2016بجماعة بني مالل .
02
03

 -2مدارسة انجازات و برامج و مشاكل الوكالة
المستقلة لتوزيع الماء و الكھرباء بالمدينة.
 -3إعادة تخصيص اعتماد مالي لكراء خزانة
لالعائشة  ،لدراسة مشروع بناء المركز

تاريخ الجلسة

الجلسة االولى
بتاريـــــــــخ
2017/02/07
الساعة  04بعد
الــــــــزوال
""
""

االجتماعي و الثقافي امغيلة و تتمة دراسة

المقرر المتخـــــذ

لم يتم اتخاذ أي
مقرر بشأنھا

""

""

الموافقة بأغلبية18 :
عضوا ،امتنـــاع 11:
و رفض ال احد

مشروع بناء سويقة تمكنونت .
04

 –4الدراسة و التصويت على برمجة
مداخيل الحساب الخاص بالمبادرة المحلية

""

التأجيل باإلجماع

للتنمية البشرية برسم سنة 2016
05

 -5الدراسة والتصويت على الثمن الذي
حددته اللجنة اإلدارية للخبرة من اجل اقتناء
العقار المسمى " فوكس".

""

الموافقة باإلجماع

06

الموافقة بأغلبية26 :
الجلسة الثانية
إعادة دراسة النقطة  3إعادة تخصيص
بتاريخ 2017/02/14عضوا امتنــــاع 11:
اعتماد مالي لكراء خزانة لالعائشة  ،لدراسة
الساعة  04بعد و رفض ال احــد
الزوال
مشروع بناء المركز االجتماعي و الثقافي
امغيلة و تتمة دراسة مشروع بناء سويقة ت
مكنونت .

07

 – 6الدراسة و الموافقة على مشروع اتفاقية إلحداث
مجموعة الجماعات الترابيـة "بني مالل

""

الموافقة باغلبية24 :
عضوا امتناع 13:
و رفض ال احد

الكبرى".
08

 -7انتخاب منتدب جماعي لدى مجلس
مجموعة الجماعات الترابية " بني مالل
الكبرى "

09

 االسئلة المطروحة من طرف فريقالعدالة و التنمية بالمجلس

التأجيل باإلجماع
""

""

تمت اإلجابة عليھا
من طرف نواب رئيس
المجلس الجماعي

توقيع رئيس المجلس الجماعي بالنيابة

