
 

 

 

  2017  لسنةالثالثة العاديةلدورة ل  التمهيديةجلسةال

06/07/2017 بتاريخ   

 عمى 06/07/2017الخميس يوم 2017 لسنة الثالثة     عقدت النيابة الخصوصية لبمدية الكريب الجمسة التمييدية 
وأعضائيا السادة رئيس النيابة الخصوصية العجمي جعوان بقصر البمدية بالكريب برئاسة السيد  الرابعة مساءا الساعة

ابراىيم البوبكري وتولى كتابة الجمسة السيد مكي الجبالي , محمد عمي العبيدي , رؤوف البوبكري , عادل العرقوبي 
من جممة  ممثمي المجتمع المدني من جمعيات ومنظمات وأحزاب و كما حضر الجمســـة   , الكاتب العام لمبمدية

.مواطني مدينة الكريب   

واستعرض  ,رئيس النيابة الخصوصية رحب في مستيميا بجميع الحاضرين العجمي جعوان             افتتح الجمسة السيد 
ثم أحال الكممة إلى الحضور لتقديم  ,تمخيصا لسير المشاريع البمدية مبرزا مجيود البمدية في مجال النظافة والعناية بالبيئة 

:تدخالتيم ومالحظاتيم فكانت عمى النحو التالي   

 مالحظات ومقترحات المواطنين إجابة مجلس النيابة الخصوصية
تركيز العالمات المرورية بالشوارع واالنيج الناقصة   -    سوف تعمل البمدية عمى تركيزىا قبل نياية شير جويمية  

  سوف يتم التنبيو عمييم بضرورة االلتزام بالنظافة           
 وباألماكن التي تم تخصيصيا لفائدتيم من طرف المصالح  

. البمدية   

التنبيو عمى أصحاب النصبات بضرورة تنظيف نصباتيم       - 
    باستمرار والتراجع الى الوراء تبعا لالماكن المحددة من طرف  

.    مصالح البمدية   
 تم عقد جمسة عمل في الغرض تم عمى إثرىا االتفاق عمى  
 ضرورة تقديم ترخيص مسبق في الغرض قبل القيام بأية     

.  مباراة   

ضرورة المحافظة عمى الممعب البمدي من خالل تعيد البمدية   - 
.    بتنظيم المباريات الرياضية وتقديم تراخيص في الغرض   

 تم إمضاء االتفاقية مع صندوق القروض وبمجرد إحالة      
 االعتمادات إلى البمدية سيتم إمضاء عقد البيع مع أمالك    
. الدولة والشؤون العقارية لتتم في بعد التسوية مع المواطنيين   

التساؤل عن موعد التسوية العقارية لحي االستقالل   -   

ضرورة تقميم األشجار بصفة دورية  -    سوف يتم تخصيص فريق من البمدية لمعناية بتقميم األشجار  

التىنسيت الجمهىريت  

 وزارة الشؤون المحليت والبيئت 

**** 

الكريب بلديت  



مزيد العناية بكراسي االستراحة والمناطق الخضراء  -   اقتراح تنظيم حمالت نظافة مع مكونات المجتمع المدني  
التنبيو عمى المقاول المكمف بأشغال تييئة حي النصر حي     -    سوف يتم التنبيو عميو بضرورة رفع األتربة عاجال 

.  الصنوبر بضرورة رفع األتربة الممقاة أمام المنازل   
إمكانية برمجة حمالت نظافة بالمناطق الريفية  -   سوف تتم برمجة حمالت نظافة في الغرض  

 

وفي خاتمة الجمسة جدد السيد رئيس النيابة الخصوصية شكره لكافة الحاضرين مؤكدا عمى حرص البمدية عمى متابعة 
.معالجة مختمف ىذه اإلشكاليات   

.ورفعت الجلسة في حدود الساعة السادسة مساءا   

 و الســــــــــــــــــــــــــــالم

 

                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


