جلسة مجلس عاديه رقم 2/13

تاريخ انعقاد الجلسه

:

21/3/13

ساعة انعقاد الجلسه

:

00:11

مكان انعقاد الجلسه

:

بناية المجلس المحلي

الحضور

:

 .1السيد الياس الياس  ,رئيس المجلس.
 .2السيد أحمد حليحل  ,عضو المجلس.
 .3السيد مصطفى عزام  ,عضو المجلس .
 .4السيد ألبير عيسى  ,عضو المجلس .

الغياب

:

 .1السيد جوني نجم  ,عضو المجلس.
 .2السيد شربل هاشول  ,عضو المجلس .
 .3السيده عال زيدان  ,عضوة المجلس .
 .4السيده امل سروع  ,عضوة المجلس.
 .5السيد طوني خلول ,عضو المجلس .
 .6السيد لطفي أيوب  ,عضو المجلس.

على جدول األبحاث :

:

 .1העסקת מהנדס המועצה לפי חוזה בכירים
 .2שינויים בהרכב ועדת מכרזים .
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الرئيس  :يفتتح الجلسه مرحباً باألعضاء وبما أنه لم يتم تقديم أي طلب لتعديل محضر الجلسه
السابقه يعتبر مصادقاً عليه  .كما وطلب الرئيس الموافقه على ادراج بندين على جدول أعمال
الجلسه كما يلي :
 .3المصادقه على قرض بقيمة  077ألف شاقل من قبل وزارة الداخليه .
 .4المصادقه على ان تكون الكنيسه المارونيه في الجش المخوله بالحصول على رخصة للدفن
للمقبرة المسيحية
األعضاء  :موافقون .
البند األول  :העסקת מהנדס המועצה לפי חוזה בכירים.
الرئيس  :في جلسة الميزانية تم رصد ميزانية خاصه ألن يكون عمل مهندس المجلس بحسب
أتفاقية كبار الموظفين اليوم يطلب الرئيس المصادقه من األعضاء الموافقه على أن يتم تشغيل
المهندس وفقاً ألتفاقية كبار الموظفين وذلك بموجب ما ينص عليه "חוזר מנכל " وبحسب
التوجيهات من قبل وزارة الداخليه وبعد ان يتم الموافقه على ذلك من قبل وزارة الداخلية
وبموجب ما تصادق عليه حينها .
التصويت  :وافق جميع األعضاء على األقتراح
البند الثاني  :שיוניים בהרכב ועדת מרכזים .
الرئيس يقترح اجراء تعديالت في تركيب لجنة المناقصات على أن يكون العضو مصطفى عزام
رئيساً للجنة واألعضاء جوني نجم وطوني خلول أعضاء في هذه اللجنة
وافق جميع األعضاء على األقتراح

البند الثالث  :المصادقه على قرض بقيمة  000ألف شاقل من قبل وزارة الداخليه .
الرئيس  :يطلب من األعضاء المصادقه على أعطاء المجلس المجلس قرض بمبلغ وقدره 077
ألف شاقل من وزارة الداخليه .
التصويت  :وافق جميع األعضاء على األقتراح
البند الرابع  :المصادقه على ان تكون الكنيسه المارونيه في الجش المخوله بالحصول على
رخصة للدفن .
الرئيس :يطلب من األعضاء الموافقه على منح وتخويل الكنيسة المارونية في الجش أن تكون
مسؤولة عن المقابر المسيحية والدفن في القرية .
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وافق جميع األعضاء على األقتراح

أغلقت الجلسه الساعه السادسه والنصف
الياس الياس

الياس سابا

رئيس المجلس

سكرتير المجلس
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