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 24صادق المجلس البلدي لعين الركادة في دورته العادية الثالثة المنعقدة يوم الخميس  -1
 2014يولـــــــــــــيو 

على الساعة العاشرة صباحا بمقر البلدية بإجماع األعضاء الحاضرين على تحويل اعتماد الحساب 
مركب سوسيورياضي إلى الحساب  المرصود ألمور خصوصية م م ت ب المتعلق ببناء و تجهيز  

المرصود ألمور خصوصية م م ت ب  )دفعات للصندوق الوطني لتنمية الرياضة(الخاص بمساهمة 
 ي بناء و تجهيز مركب سوسيورياضي بعين الركادة.الجماعة ف
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 2014يولـــــــــــــيو 
اعتمادات الفصل على الساعة العاشرة صباحا بمقر البلدية بإجماع األعضاء الحاضرين على تحويل 

 لحساب الخصوصي المرصود ألمور خصوصية م م ت ب )ببناء و تجهيز  دفعات ل 41403050
دفعات للحساب الخصوصي المرصود ألمور  41403050مركب سوسيورياضي( إلى الفصل

خصوصية  المبادرة المحلية للتنمية البشرية )دفع مساهمة الجماعة في الحساب الخصوصي المرصود 
ية الرياضة(من اجل  بناء و تجهيز مركب المور خصوصية المسمى الصندوق الوطني لتنم

 .سوسيورياضي بعين الركادة
 
 24صادق المجلس البلدي لعين الركادة في دورته العادية الثالثة المنعقدة يوم الخميس  -3

 2014يولـــــــــــــيو 
اتفاقية شراكة بين عامل على الساعة العاشرة صباحا بمقر البلدية بإجماع األعضاء الحاضرين على 

البشرية والجماعة الحضرية لعين الركادة ووزارة  إقليم بركان رئيس اللجنة اإلقليمية للتنميـــــــة 
و وكالة اإلنعاش و التنمية االجتماعية و االقتصادية لعماالت و  -نيابة بركان–الشباب و الرياضة 

تجهيز مركب سوسيورياضي للقرب المندمج فئة  مشروع بناء و   أقاليم الجهة الشرقية للمملكة حول
 الركــــــــادة  بالجماعة الحضرية لعين -أ–
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 2014يولـــــــــــــيو 
اتفاقية شراكة بين عامل على الساعة العاشرة صباحا بمقر البلدية بإجماع األعضاء الحاضرين على 

البشرية والجماعة الحضرية لعين الركادة و نيابة  إقليم بركان رئيس اللجنة اإلقليمية للتنميـــــــة 
روع تعويض مدرسة حول مش -بابركان و المجلس اإلقليمي لبركــــــــان  وزارة التربية الوطنية

 الشطر األول.–أمين بعين الركادة بمدرسة تحت اسم مدرســـة أبي تمــــــــام  قاسم
 

 
 

مداولة المجلس حول تحويل اعتماد الحساب المرصود المور خصوصيةالمتعلق  -1
ببناء و تجهيز مركب سوسيورياضي الى دفعات في الحساب المرصود المور 

الرياضة(الخاص بمساهمة الجماعة في  خصوصية )الصندوق الوطني لتنمية
 بناء و تجهيز مركب سوسيورياضي بعين الركادة.

 
 
 
دفعات للحساب الخصوصي المرصود  41403050تحويل اعتمادات الفصل   - 2  

المـــــــــــــــــور خصوصية م م ت ب)بناء مركز سوسيورياضي( الى 
المور خصوصية م م ت دفعات للحساب الخصوصي المرصود  41403050الفصل

ب )دفع مساهمة الجماعة في الحساب الخصوصي المرصود المور خصوصية 
المسمى الصندوق الوطني لتنمكية الرياضة من اجل بناءو تجهيز مركب 

 سوسيورياضي بعين الركادة
 
 
 

مصادقة المجلس على اتفاقية شراكة بين عامل اقليم بركان رئيس اللجنة  -3
رية والجماعة الحضرية لعين الركادة ووزارة الشباب و االقليمية للتنمية البش

و وكالة االنعاش و التنمية االجتماعية و االقتصادية  -نيابة بركان–الرياضة 
لعمالة و اقاليم الجهة الشرقية للمملكة حول مشروع بناء و تجهيز مركب 

 بالجماعة الحضرية لعين الركادة.-أ–سوسيورياضي للقرب المندمج فئة 
 
 
 

مصادقة المجلس على اتفاقية شراكــــــــــــة بين عامل اقليم بركان رئيس اللجنة  -4
االقليمية للتنمية البشرية والجماعة الحضرية لعين الركادة و نيابة وزارة التربية 

حول مشروع تعويض مدرسة  -الوطنية بابركان و المجلس االقليمي لبركــــــــان 
الشطر –سة تحت اسم مدرســـــــــــة ابي تمــــــــام قاسم امين بعين الركادة بمدر

 -االول
 

 

 


