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 محضر جلسة يتعلق بالنظر في مطلبي اشغال وقتي وتركيز تيندة

 المؤرخ في1975 لسنـــة 33عمل بمقتضيات القانون الساســـــي للبلديات عدد      
 وعــلــــى جميــع النصوص التي نقحته أو تممته وبناءا على الستدعاء1975 ماي 14

. الموجه إلى السادة أعضاء النيابة الخصوصية

 على2018 جوان 19عقدت النيابة الخصوصية لبلدية الكريب دورة استثنائية يوم الثلثااء   
الساعة الرابعة والنصف بعد الزوال بقصر البلدية بالكريب برئاسة السيد العجمي جعوان

: رئيس النيابة الخصوصية وبحضور أعضائها السادة

ابراهيم البوبكري: مستشار بلدي *

عادل العرقوبي : مستشار بلدي *

رؤوف البوبكري : مستشار بلدي *

عمر النمري : مستشار بلدي *

, محمد علي العبيديوتغيب عن الجلسة المستشارين السيدين 

 , وامسك السيد مكي الجبالي الكاتب العام للبلدية كتابة الجلسة

افتتح السيد العجمي جعوان الجلسة رحب في مستهلها بالحاضرين واستعرض جدول     
 : العمال المتضمن للنقطة التالية

: النظر في مطلب أشغال وقتي  وتركيز تيندة (01

السيد سليم بن عبد      * المعروض على أنظار السادة أعضاء النيابة الخصوصية مطلب تقدم به
 و04569594الواحد السليطي صاحب بطاقة التعريف الوطنية عدد 

القاطن بحي الستقلل الكريب  , 

 م م بجانب مقهى100     يرغب من خلله استغلل مساحة تمسح حوالي 
يستغله في الوقت الحالي وهي منطقة شاغرة بجانب وادي البريدعة ,
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حيث انه سبق وان قام بالتدخل فيها بالتنظيف والصيانة وغراستها بنباتات
الزينة لستغللها كفضاء للعائلت بعد أن كانت عبارة على مصب للفضلت ,

وبعد التداول والنقاش وافق السادة أعضاء النيابة الخصوصية بالجماع
الترخيص للسيد سليم السليطي في الشغال الوقتي للفضاء المذكور

شريطة عدم معارضة أية أشغال ممكنة بجانب او بداخل هذه المساحة من
طرف أية إدارة عمومية , وعدم إحداث بناءات ثاابتة والمحافظة على

صورتها الحالية وإدخال تحسينات غير ثاابتة . 

السيد حمادي بن المعروض على أنظار السادة أعضاء النيابة الخصوصية مطلب تقدم به *     
 القاطن04456301العبيدي النفزي صاحب بطاقة التعريف الوطنية عدد 

بحي الستقلل الكريب صاحب مطعم كائن بشارع الحبيب بورقيبة الكريب
يرغب من خلله في احداث تيندة امام محله من اجل تحسين جمالية

. المنظر العام للمطعم وبمواصفات ذات جمالية

وبعد التداول والنقاش وافق السادة أعضاء النيابة الخصوصية بالجماع
للسيد حمادي النفزي بإحداث تينة وقتية أمام محله الكائن بشارع الحبيب

بورقيبة شريطة ترك مجال للمترجلين في الرصيف ودون المساس
بالشجار المتواجدة أمام المحل وإمكانية إزالته من طرف البلدية في اي

. وقت ودون قيد او شرط كلما اقتضت المصلحة العامة ذلك

. ورفعت الجلسة في حدود الساعة السادسة بعد الزوال

19/06/2018الكريب في :

رئيس النيابة الخصوصية

العجمي جعوان


