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ملخص الدورة العادية لشھــر
ماي المنعقدة بتاريخ 2017/05/04
 طبقا لمقتضيات المادة  91من النظام الداخلي للمجلس الجماعيلمدينة بني مالل  ،فان ملخص الدورة العادية لشھر ماي المنعقدة بتاريخ :
 2017/05/04جاء على الشكل التالي :
عقد المجلس جلسته األولى من الدورة العادية لشھر ماي بتاريخ :
 2017/05/04على الساعة  04بعد الزوال بمقر الجماعة و قد ترأس أشغال ھذه
الجلسة السيد احمد شد رئيس المجلس الجماعي بحضور السيد ھشام النعماني
نيابة عن السيد الباشا و السيدة صفاء بوقالي القائدة رئيسة الملحقة اإلدارية
األولى و قد تضمن برنامج أعمالھا النقط التالية :
 النقطة األولى المتعلقة بإعادة تخصيص بعض االعتمادات بالجزء الثانيمن الميزانية و التي تمت الموافقة عليھا باإلجماع.
 النقطة الثانية المتعلقة بالموافقة على تحويل مبلغ  200.000،00درھملتفعيل الشق المالي المضمن باتفاقية الشراكة بين جماعة بني مالل و جامعة
السلطان موالي سليمان حول التعاون في انجاز مشاريع الدراسات البيئيـــــــــــة
و مختلف التحليالت المخبرية الخاصة بالمكتب الجماعي لحفظ الصحة و مبلغ
 400.000،00درھم لجمعية اإلمام ورش ) دار القران ( و التي تم تأجيلھا باإلجماع
.
 النقطة الثالثة المتعلقة بالمداولة بخصوص عقد التدبير المفوض للمطرحالعمومي المبرم بين جماعة بني مالل و مجموعة  ECOMEDو التي تم تأجيلھا
باإلجماع.
 النقطة الرابعة المتعلقة بدراسة إمكانية تصفية الوعاء العقاري للمطرحالجماعي و التي تم تأجيلھا باإلجماع.
 النقطة الخامسة المتعلقة باتخاذ مقرر جماعي يلغي مقرر النقطة الثامنةمن دورة ابريل  ،2003و المتعلق بتخصيص قطعة أرضية بالمنطقة اإلدارية بحــي
المسيرة  2لبناء مركز للشرطة و التي تمت الموافقة عليھا بأغلبية  24عضـــــوا
مقابل رفض  10أعضاء و امتناع ال احد.
 النقطة السادسة المتعلقة باتخاذ مقرر جماعي يقضي بتخصيص القطعةاألرضية المتواجدة بالمنطقة اإلدارية بحي المسيرة  2لتشييد سويقــة عليھـــــا
و التي تمت الموافقة عليھا باإلجماع.
ثم انتقل السيد الرئيس المجلس الجماعي إلى الموافقة على دراسة
النقطة العاشرة المبرمجة بالجلسة الثانية نظرا لصبغتھا االستعجالية ،حيث
وافق المجلس بإجماع أعضائه الحاضرين على ذلك و تمت الموافقة عليھا
باإلجماع .
بعد ذلك وافق المجلس بإجماع أعضائه الحاضرين على تأجيل البث في
النقط  9 – 8- 7و  11المبرمجة بالجلسة الثانية إلى الدورة االستثنائية المقرر
عقدھا بتاريخ . 2017/5/22 :
و اختتمت ھذه الجلسة بتالوة برقية تجديد الوالء و اإلخالص للسدة العالية
با صاحب الجاللة الملك محمد السادس نصره ﷲ من طرف رئيس المجلس
الجماعي السيد احمد شد في تمام الساعة  8ليال .

