
 

 

 

 

  2017  لسنةالثانية العاديةلدورة ل  التمهيديةجلسةال

13/05/2017 بتاريخ   

 عمى 13/05/2017السبت يوم 2017 لسنة الثانية     عقدت النيابة الخصوصية لبمدية الكريب الجمسة التمهيدية 
وأعضائها رئيس النيابة الخصوصية العجمي جعوان بقصر البمدية بالكريب برئاسة السيد العاشرة صباحا الساعة 
 ممثمي المجتمع المدني من كما حضر الجمســـة مكي الجبالي :  السـيـد الكاتب العام لمبمدية وحضرها :السادة 

:من مواطني مدينة الكريب  جممة جمعيات ومنظمات واحزاب و   

واستعرض  ,رئيس النيابة الخصوصية رحب في مستهمها بجميع الحاضرين العجمي جعوان             افتتح الجمسة السيد 
تنتظرها   مؤكدا عمى أن البمدية ,تمخيصا لسير المشاريع البمدية مبرزا مجهود البمدية في مجال النظافة والعناية بالبيئة 

ثم أحال الكممة إلى الحضور لتقديم تدخالتهم ومالحظاتهم تحديات كبيرة  خاصة أمام توسع  المنطقة البمدية لتشمل األرياف 
:فكانت عمى النحو التالي   

 مالحظات ومقترحات المواطنين إجابة مجلس النيابة الخصوصية
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

التىنسيت الجمهىريت  

 وزارة الشؤون المحليت والبيت 

**** 

الكريب بلديت  



 

  
  
  

 

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

.ورفعت الجلسة في حدود الساعة السادسة مساءا   

 و الســــــــــــــــــــــــــــالم
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13/05/2017بتاريخ   

 

 التدخالت والمقترحات تدخل البلدية الرزنامة
إجابة السٌد محمد علً العبٌدي  

البلدٌة بصدد مراجعة جمٌع 
المحاضر وسٌتم العمل مستقبال 

عل إطالع المواطنٌٌن على ما 
 تم انجازه واسباب التعطٌل 

هناك عدٌد اإلشكالٌات التً تم التطرق - 

ها بمحاضر الجلسات السابقة ولم تحل  إٌل
 ودعوة المجلس لمراجعة هذه المحاضر 

مشروع تهٌئة السوق البلدٌة وتعطله -   

ودعوة البلدٌة لتوفٌر تموٌالت إضافٌة 
.وتهٌئة السوق بداٌة من األرضٌة   

االنارة العمومٌة بحً عٌن غرس هللا غٌر   
 كافٌة 

كثرة الكالب السائبة والتً اصبحت تشكل   

 خطرا على المواطنٌٌن

وضعٌة سوق االنتصاب والدواب بالكرٌب   

من عدم تطبٌق كراس الشروط وانتصاب 
سوق السرس ٌوم الثلثاء فً حٌن ان 

 انتصابه ٌوم االربعاء

النظر فً وضعٌة المحطة والتً تفتقد الى   
 وحدة صحٌة 

بتارٌخ 
15/05/2017  

انطلقت االشغال بتارٌخ  وبلغت 
  %15نسبة االنجاز 

 مشروع تهٌئة حً النصر حً الصنوبر 
المدرج بمخطط االستثمار البلدي لسنة 

2016 

تم الحصول على الموافقة  
 14/04/2017المبدئٌة بتارٌخ 

  وحً الجامع1مشروع تهٌئة حً عبد ربه 
 المدرج بمخطط االستثمار البلدي لسنة 

التىنسيت الجمهىريت  

 وزارة الشؤون المحليت والبيت 

**** 

الكريب بلديت  



 

والبلدٌة ستقوم باعالن طلب 
العروض خالل شهر ماي 

2017 

2016 

العمل على مزٌد تشرٌك المجتمع المدنً   
فً العمل البلدي ودعوة الجمعٌات الى عدم 

 التخلً عن هذا الدور 

االعتداء المتكرر على امالك البلدٌة من   

كراسً وغٌرها وعدم إخراج الفواضل فً 
وقتها ودعوة البلدٌة إلى زجر مثل هذه 

 التجاوزات 

دعوة البلدٌة للعمل على إحداث دار خدمات   
تتضمن مختلف المصالح من كنام وستاق 

 وسوناد

 فرضٌات لمشروع 03الدعوة الى اعداد   

 تهٌئة السوق واطالع المجتمع المدنً علٌها 

العمل على اعداد خطة لتفعٌل خالص   
المواطنٌٌن والمستلزمٌن للمعالٌم البلدٌة 

الخاصة بهم ومراجعة الممتلكات البلدٌة 
 وطرق استغاللها 

تفعٌل المراقبة االقتصادٌة بالسوق   
 االسبوعٌة وسائر االٌام

تحوٌل السوق البلدي اما الى الموقع قرب   

المحطة ا والى  المخزن الذي لم ٌفتح ابوابه 
  سنوات5منذ 

تركٌز عالمات دالة على المنتزه العائلً   
 ببو كحٌل

تركٌز مخفضات سرعة امام المدارس   

 االبتدائٌة والروضة والمدرسة االعدادٌة 

مذا فعلت البلدٌة فً الحاوٌات التً سرقت   

من مدٌن وهل قامت النٌابة الخصوصٌة 
 برفع شكوى للسلط االمنٌة 

العمل على تركٌز حاوٌات اضافٌة بوسط   

 المدٌنة

تخصٌص ٌوم لكل عضو من النٌابة   

 الخصوصٌة لحل مشاكل المواطنٌٌن

 العناٌة بالحدائق وتنظٌفها  



 

تم العمل على اصالح النافورة  
امام البلدٌة بتارٌخ 

12/05/2017  

 العناٌة واتشغٌل واصالح النافورات

دعوة المجلس البلدي الى العمل على   
 الحٌادٌة خالل هذه الفترة

عدم االنتصاب بالرصٌف الذي ٌقع وسط   
 الطرٌق الرئٌسٌة ٌوم السوق

 عدم تسكٌر الرصٌف امام المراكز االمنٌة  

ترشٌد استعمال المعدات البلدٌة وخاصة   
ٌة  السٌارة االدار

العمل على حل المشكل العقاري الذي   

 ٌعطل التنمٌة بالمنطقة

تنظٌف المناطق التً ٌتم بها تنفٌذ قرارات   
 الهدم

 تنظٌف الموقع االثري بمستً والعناٌة به  

العمل على هٌكلة البلدٌة والتواصل   
 الخارجً واٌجاد توأمة مع بلدٌات اجنبٌة 

 اصالح الساعة الكائنة بوسط المدٌنة  

 الدعوة الى تركٌز العالمات المورٌة  

دعوة مصالح الصحة العمومٌة الجراء   

 تحالٌل لعٌن بروك

 االسراع بانجاز قسط االنارة بالملعب البلدي  

العمل على اتوفٌر مجرورة جدٌدة لنقل   
 اللحم مع تخصٌص عون لهذه المهمة 

 

 

 

 

 

 

 


