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  املحـتــــوى
  

  

 املحلية الجماعات
 الزهراء

 حفوز اإلخوان بنهج محرك ذات العربات مرور بمنع يتعلق 2020 ماي 11  في مؤرخ 2020   لسنة 1 عدد قرار

 ..................................................................................................بالزهراء

 الهوارية

 تنقيح مشروع بإعداد مكلفة لجنة إحداث بمقرر يتعلق 2020 ماي 10  في مؤرخ 2020   لسنة 9 عدد قرار
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       القــــرارات
  

  

  المحلية الجماعات

  

  الزهراء

 بمنع يتعلق 2020 ماي 11  في مؤرخ 2020   سنةل 1 عدد قرار

  بالزهراء حفوز اإلخوان بنهج محرك ذات العربات مرور

  . 2020 ماي12 في مؤرخ الزهراء بلدية رئيس من قرار

 حفوز اإلخوان بنهح محرك ذات العربات مرور ُيمنع :األول الفصل

  .بالزهراء

 بالزهراء الوطني مناأل مركزي رئيسا ، للبلدية العام الكاتب : 2 الفصل

 مكلفون بالزهراء البيئية الشرطة وأعوان البلدية مركزالشرطة رئيس ،

  .القرار هذا بتنفيذ يخصه فيما كل

  بلدية رئيس

  الحمزاوي  ريان محمد

  

  الهوارية

  

 بمقرر يتعلق 2020 ماي 10  في مؤرخ 2020   لسنة 9 عدد قرار

   2020 سنة ةميزاني تنقيح مشروع بإعداد مكلفة لجنة إحداث

   

  مــــــقــــــــرر

  : إطالعه بعد الهوارية بلدية رئيس إن

 2018 ماي 09 في المؤرخ 2018 لسنة 29 عدد القانون على -

   المحلية الجماعات بمجلة والمتعلق

  .منها 177 الفصل وتحديدا

 ديسمبر 12 في المؤرخ 1983 لسنة 112 عدد القانون وعلى -

 والجماعات الدولة ألعوان العام األساسي النظام بضبط المتعلق 1983

 جميع وعلى اإلدارية الصبغة ذات العمومية والمؤسسات المحلية

  .تممته أو نقحته التي النصوص

 1966 أفريل 02 في المؤرخ 1966 لسنة 136 عدد األمر وعلى -

  الهوارية بلدية بإحداث المتعلق

 للبلدية رئيس انتخاب إلعادة االنتخابية الجلسة محضر وعلى -  

   .2018 أوت 30 بتاريخ والمنعقدة

   

  : يـلي مـا قرر

 مشروع بإعداد مكلفة لجنة الهوارية ببلدية أحدثت :  االول الفصل 

  2020 لسنة الهوارية بلدية ميزانية تنقيح

 السادة من األول بالفصل عليها المنصوص اللجنة تتكون: 2 الفصل  

  : ذكرهم اآلتي

                     بلدي مستشار :        بنجديرة فوزي السيد
    اللجنة رئيس                         

                   بلدي مستشار :         المؤدب حسن السيد

  عضو                          

                المالية بقسم مكلف :         بوحديد عامر السيد

  عضو                         

                   المالية بقسم مكلفة      :   الكبي هدى اآلنسة

   عضو                      

 أحدثت التي المهمة انتهاء بمجرد اللجنة أعمال تنتهي  : 3 الفصل   

  . البلدي المجلس على المشروع وعرض أجلها من

   الهوارية بلدية رئيس 

  االسطا فهمي                                          
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