المملكـــــة المغربيـــــــــة
وزارة الداخلية
جهة بني مالل خنيفــــرة
اقليـــم بنــــــي مــــــالل
المديرية العامة للمصالح
جماعة بني مالل

ك/م

ملخص مقررات الدورة العادية لشهر ماي
المنعقدة بتاريخ2018/05/04
ينهي السيد رئيس المجلس الجماعي لمدينة بني مالل إلى علم
العموم انه طبقا لمقتضيات المادة  92من النظام الداخلي للمجلس والفقرة
األخيرة من المادة  273من القانون التنظيمي رقم  113/14المتعلق بالجماعات
الترابية ,فإن ملخص مقررات الدورة العادية لشهر فبراير المنعقدة بتاريخ  04 :و 11
ماي  2018جاء على الشكل التالي :
الرقم
ت.ب

01

02
03
04
05

06

07

النقطـــــة
 -1تقرير إخباري لرئيس المجلس حول
األعمال التي قام بها في إطار
الصالحيات المخولة له.

تـــــــــــــــاريخ المقرر المتخذ
الجلسة
الجلسة
لم يتم اتخاد أي
األولى
مقرر بشأنها
2018/5/04
الساعة 04 :
بعد الزوال

 -2اطالع المجلس على الدعاوى التي تم رفعها ما
بين الدورتين طبقا للمادة 264من القانون التنظيمي
.113/14
 - 3تحويل بعض االعتمادات بالجزء األول
من الميزانية.
 -4إعادة تخصيص بعض االعتمادات بالجزء
الثاني من الميزانية.

" "
" "
" "

- 5الدراسة والتصويت على دفتر التحمالت الخاص
بكراء مرافق السوق األسبوعي ومحطات وقوف
الدراجات والسيارات والشاحنات بالمدينة برسم سنة
.2019
-6الدراسة والتصويت على دفتر التحمالت الخاص
بكراء المرافق الصحية بالمدينة.

- 7الموافقة على اقتناء الوعاء العقاري الخاص
بتوسيع المقبرة اإلسالمية
اوالد اضريد.

 - 8الموافقة المبدئية على تعويض بعض القطع

" "

"

"

"

لم يتم اتخاد أي
مقرر بشأنها
الموافقة باإلجماع
الموافقة باإلجماع
التأجيل باإلجماع
إلى الجلسة
الثانية

التأجيل باإلجماع
إلى الجلسة
الثانية

"

الموافقة باإلجماع

الجلسة

الموافقة باإلجماع

08

09
10
11

12
13
14

15
16

-17

الثانية
2018/5/11
الساعة :
 04بعد الزوال

األرضية التي شملتها المنفعة العامة بالمدينة.

- 9الدراسة والموافقة على تخطيط حدود الطرق
العامة لفتح طريق التهيئة رقم  252بحي أم
الظهر.
 -10الدراسة والمصادقة على توزيع المساعدات و
الدعم لفائدة الجمعيات.
- 5الدراسة والتصويت على دفتر التحمالت الخاص
بكراء مرافق السوق األسبوعي ومحطات وقوف
الدراجات والسيارات والشاحنات بالمدينة برسم سنة
.2019
-6الدراسة والتصويت على دفتر التحمالت الخاص
بكراء المرافق الصحية بالمدينة.
 -11الدراسة والتصويت على مشروع اتفاقية بشان
تنمية مدينة بني مــالل . 2021 -2018
 -12الدراسة والتصويت على مشروع اتفاقية
الشراكة بين وزارة األسرة والتضامن والمساواة
والتنمية االجتماعية والمجلس الجماعي لمدينة بني
مالل حول توفير الولوجيات لفائدة األشخاص في
وضعية إعاقة.
-13الدراسة والتصويت على دفتر التحمالت الخاص
ببيع غلة أشجار الزيتون التابع للجماعة برسم سنة
.2018
 -14الدراسة والتصويت على تسوية الوضعية
الكرائية لمحل السيد فـــارس العرابــــي والمستغل
كمقر ملحق للجماعة.
 -15الدراسة والموافقة على مشروع القانون الداخلي
لسوق السمك بالجملة بمدينـة
بني مالل

" "

التأجيل باإلجماع

" "

الموافقة باإلجماع

" "

التأجيل باإلجماع

" "
التأجيل باإلجماع
" "
" "

" "

"

"

"

"

الموافقة باإلجماع
الموافقة باإلجماع

الموافقة باإلجماع

الموافقة باإلجماع
الموافقة باإلجماع

توقيع رئيس المجلس الجماعي

