
 شوراي اسالمي صباشهر 74مصوبات نشست 

بند كه به تصويب شوراي اسالمي  6بر ( مشتمل 1741 /11/47مورخ ش 2/ص/652شماره  به شوراي اسالمي صباشهر 74مصوبات نشست  )  

ه شرح ذيل جهت فرمانداري محترم شهريار طي شده ب 62/47/1741مورخ  2144/1/6292  شماره رسيده و مراحل قانوني آن به استناد نامه 

     اطالع و اقدام ارسال مي گردد.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

 (جابجایی اعتبار پروژه های عمرانی)                     :   وضوعم    :بند يک

 

    42/47/1741مورخ :     6252/ص/1712                            شماره و تاريخ اليحه در دبيرخانه شهرداري :

 42/47/1741مورخ :     ش2و//177                                      شماره و تاريخ اليحه در دبيرخانه شورا :  

 شرح :
پروژه جديد نسبت به جابجايي اعتبار پروژ ه هاي عمراني خود طبق جدول زير اقدام  6اينکه ، شهرداري در نظر دارد ضمن تعريف  بر يبا مشخصات فوق مبن يشهردار حهيال

 نمايد:
 نحوه اجرا پروژهافزودن به اعتبار  كسر از اعتبار)به ريال( عنوان پروژه ها رديف بودجه رديف

 -- -- 12،444،444،444 پروژه بهسازي فضاي سبز و المان ورودي شهر 114964941-1494941 1

 مناقصه عمومي 1،444،444،444 -- بهسازي رفيوژ وسط جاده ادران )ورودي صباشهر( 7411417147-7414147 6

 مناقصه عمومي 1،444،444،444 -- (احداث مخزن آبياري و فضاي سبز)ورودي صباشهر 6416417142-6414142 9

  12،444،444،444 12،444،444،444 جمع

قانون تشکيالت، وظايف و انتخابات شوراهاي اسالمي و آيين نامه مالي شهرداريها و انتخاب شهرداران مصوب  14ماده  16، مطرح شد و شورا براساس بند 

 با ضمن رعايت كليه قوانين و مقررات موضوعه،ايي اعتبار پروژ ه هاي عمراني طبق جدول زير پروژه جديدو جابج 6و اصالحات بعدي با تعريف  1/9/1945

 حه را مصوب نمود.يال  راي مخالف1راي موافق و 2
 نحوه اجرا افزودن به اعتبار پروژه كسر از اعتبار)به ريال( عنوان پروژه ها رديف بودجه رديف

 -- -- 12،444،444،444 بز و المان ورودي شهرپروژه بهسازي فضاي س 114964941-1494941 1

 مناقصه عمومي 1،444،444،444 -- بهسازي رفيوژ وسط جاده ادران )ورودي صباشهر( 7411417147-7414147 6

 مناقصه عمومي 1،444،444،444 -- احداث مخزن آبياري و فضاي سبز)ورودي صباشهر( 6416417142-6414142 9

  12،444،444،444 12،444،444،444  جمع

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

 مخالف: فهيمه صالحي

 62/47/1741    --    2144/1/6292:           شماره و تاريخ دبيرخانه فرمانداري  :    فرمانداري نظريه

    

 .و مقررات اقدام گردد با رعايت ضوابط:  متن نظريه              
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 (تعریف ردیف جدید در بودجهموضوع  :                      )    بنددو:

    42/47/1741مورخ :     6252/ص/1925                            شماره و تاريخ اليحه در دبيرخانه شهرداري :

 42/47/1741مورخ :      ش2و//191                                      شماره و تاريخ اليحه در دبيرخانه شورا :  

 : شرح
تن قير رايگان جهت استفاده در پروژه هاي عمراني  121اينکه با پيگيريهاي صورت گرفته مقدار با مشخصات فوق در خصوص  يشهردار حهيال

ز كارخانه هاي آسفالت سطح شهرستان تبديل به آسفالت به اين شهرداري اختصاص يافته است ،نظر به اينکه قير مذكور مي بايست در يکي ا

ريال ،نسبت به  5،644،444،444گردد، لذا شهرداري در نظر دارد ضمن تعريف رديف جديدي با عنوان تهيه آسفالت سطح شهر با اعتبار تا سقف 

ريال )بابت شن و ماسه 1،244،444فالت به مبلغ عقد قرارداد از طريق ترک تشريفات مناقصه با شركت آسفالت الميان با قيمت خريد هر تن آس

آيين نامه مالي  7ماده  9تن آسفالت با رعايت تبصره  6444و پخت آسفالت( با استفاده از قير اين شهرداري جهت تحويل حدود 

نصاب معامالت اقدام شهرداريها)الزم به ذكر است در مرحله بعد،جهت حمل و پخش آسفالت از طريق برگزاري مناقصه با توجه به سقف حد

و انتخاب  ياسالم يو انتخابات شوراها فيوظا الت،يقانون تشک 14ماده  17و  16، مطرح شد و شورا براساس بند  دياقدام نما خواهد شد(

رات و مقر نيقوان هيكل تيرعاو  آئين نامه مالي شهرداري ها 7ماده  9و با رعايت تبصره  يو اصالحات بعد 1/9/1945شهرداران مصوب 

،نسبت به عقد قرارداد از طريق ترک ريال  5،644،444،444تعريف رديف جديدي با عنوان تهيه آسفالت سطح شهر با اعتبار تا سقف موضوعه با 

ريال )بابت شن و ماسه و پخت آسفالت( با  1،244،444تشريفات مناقصه با شركت آسفالت الميان  با قيمت خريد هر تن آسفالت به مبلغ 

 مود .نرا مصوب  حهيال  راي مخالف 9و  موافق يرا 7ا تن آسفالت ب 6444از قير اين شهرداري جهت تحويل  استفاده

 حامد خزايي-حميد حسني -هادي رمضانخاني-احد قنبري-موافقين : 

 فهيمه صالحي -داود نعيمي -وحيد جعفري مخالفين:

 

 47/1741/ 62 --    2144/1/6292داري  :   :           شماره و تاريخ دبيرخانه فرمان فرمانداري نظريه

 .با رعايت ضوابط و مقررات اقدام گردد:  متن نظريه              

 


