
 شوراي اسالمي صباشهر 93مصوبات نشست  

بند كه به تصويب شوراي اسالمي رسيده و مراحل  6بر ( مشتمل 6026 /61/20مورخ ش 1/ص/16شماره  به 93نشست به)مصو

فرمانداري محترم شهريار طي شده به شرح ذيل جهت اطالع  02/20/6026مورخ  0969/6/0393  شماره قانوني آن به استناد نامه 
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 (6026تصويب احکام مربوط به بودجه سال :                      ) موضوع     بند يك:

   62/20/6026مورخ :  0323/ص/212                            شماره و تاريخ اليحه در دبيرخانه شهرداري :

 62/20/6026مورخ :   1/و/ش91                                      شماره و تاريخ اليحه در دبيرخانه شورا :  

 شرح :

مي باشد،كه  6026درخصوص تصويب بودجه  61/6/6026ش مورخ 1/ص/9ي با مشخصات فوق پيرو مجوز شماره شهردار حهيال

آيين  92قانون شوراها و ماده  02ماده  60به استناد تبصره بند -6شهرداري درخواست صدور مجوز احکام بودجه  به شرح ذيل: 

 تا مبلغ رديف هاي بودجه مصوب به شهردار صباشهر واگذار مي شود. 6026جازه انجام معامالت سال نامه مالي شهرداريها ،سقف ا

آيين نامه مالي شهرداري ها نسبت به جابجايي از حسابي به حساب ديگر يا از  93شهردار صباشهر مي تواند در اجراي ماده -0

 حساب شهرداري به سازمان ها و بالعکس اقدام نمايد.

آيين نامه مالي شهرداري ها به شهرداري اجازه داده مي  62قانون تشکيالت شوراها و در اجراي ماده  02ماده  60به استناد بند-9

 02ماده  60و شورا براساس بند   .مطرح شدشود پروژه هاي عمراني را تا سقف بودجه مصوب به صورت اماني اجرا نمايد.را دارد ،

تباصر اليحه  يو اصالحات بعد 6/9/6912و انتخاب شهرداران مصوب  ياسالم ينتخابات شوراهاو ا فيوظا الت،يقانون تشک

 را به شرح ذيل: 6026بودجه 

تا  6026آيين نامه مالي شهرداريها ،سقف اجازه انجام معامالت سال  92قانون شوراها و ماده  02ماده  60به استناد تبصره بند -6

 قوانين و مقررات آيين نامه معامالت مالي شهرداري به شهردار صباشهر واگذار شود. مبلغ رديف هاي بودجه مصوب و طبق

آيين نامه مالي شهرداري ها نسبت به جابجايي از حسابي به حساب ديگر يا از  93شهردار صباشهر مي تواند در اجراي ماده -0

 تومان( اقدام نمايد. 222/222/222/0ريال)معادل 222/222/222/02حساب شهرداري به سازمان ها و بالعکس تا سقف 

آيين نامه مالي شهرداري ها به شهرداري اجازه داده مي  62قانون تشکيالت شوراها و در اجراي ماده  02ماده  60به استناد بند-9

ريد ميليون تومان( فقط در قالب خ922ريال )معادل  222/222/222/9شود پروژه هاي عمراني راتا سقف بودجه مصوب به مبلغ 

 . راي موافق مصوب نمود1مصالح با انجام كار توسط پرسنل واحد عمران  به صورت اماني اجرا نمايد. را با 

 فهيمه صالحي-حامد خزايي-داود نعيمي-حميد حسني-هادي رمضانخاني-احد قنبري-موافقين : وحيد جعفري

 02/20/6026    --    0969/6/0393 :           شماره و تاريخ دبيرخانه فرمانداري  :   فرمانداري نظريه

 مغاير آيين نامه مالي شهرداري است.:  متن نظريه                   
 

 

 

 

 

 

 

 


