
 شوراي اسالمي صباشهر 05مصوبات نشست 

بند كه به تصويب شوراي اسالمي  3( مشتمل بر 1051/ 56/50ش مورخ 6/ص/333شوراي اسالمي صباشهر)مصوبه شماره  05مصوبات نشست   

مي ذيل  به شرحفرمانداري محترم شهريار طي شده  10/50/1051مورخ  3503/1/9333رسيده و مراحل قانوني آن به استناد نامه شماره   

     باشد:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

 (عقد قرارداد با اداره پلیس پیشگیری)                     موضوع  :     بند يك:

 

    10/50/1051مورخ :     9303/ص/1033                            شماره و تاريخ اليحه در دبيرخانه شهرداري :

 90/50/1051:   مورخ   ش6و//105                                      شماره و تاريخ اليحه در دبيرخانه شورا :  

 

 شرح :
اينکه ، شهرداري در نظر دارد به منظور جلوگيري از بروز هرگونه تنش و درگيري در اجراي وظايف  بر يبا مشخصات فوق مبن يشهردار حهيال

نين برقراري احصاء شده در قانون شهرداريها من جمله رفع سدمعبر و جلوگيري از ساخت و سازهاي غيرمجازابالغ و اجراي احکام پلمپ همچ

 305،555،555)جمعاً به مبلغ 1051ريال تا پايان سال  05،555،555نظم عمومي اداره ،نسبت به عقد قرارداد با اداره پليس پيشگيري با مبلغ ماهانه 

 10و  19راساس بند اقدام نمايد ، مطرح شد و شورا ب 1051حقوق مامورين انتظامي پس از تامين اعتبار در بودجه سال – 195953ريال( از رديف 

و اصالحات بعدي با عقد قرارداد با اداره  1/3/1330قانون تشکيالت، وظايف و انتخابات شوراهاي اسالمي و انتخاب شهرداران مصوب  05ماده 

امورين وق محق– 195953ريال( از رديف  305،555،555)جمعاً به مبلغ 1051ريال تا پايان سال  05،555،555پليس پيشگيري با مبلغ ماهانه 

به منظور جلوگيري از بروز هرگونه تنش و درگيري در اجراي وظايف احصاء شده در قانون  1051انتظامي پس از تامين اعتبار در بودجه سال 

شهرداريها من جمله رفع سدمعبر و جلوگيري از ساخت و سازهاي غيرمجازابالغ و اجراي احکام پلمپ همچنين برقراري نظم عمومي اداره  با 

 راي موافقت و اليحه را مصوب نمود. 0

 

 فهيمه صالحي-داود نعيمي -حميد حسني-هادي رمضانخاني-موافقين : وحيد جعفري 

 حامد خزايي-مرخصي:احد قنبري

 10/50/1051 --    3503/1/9333:           شماره و تاريخ دبيرخانه فرمانداري  :    فرمانداري نظريه

  

 نوني ارائه تا مصوب مورد رسيدگي قرار گيرد.مستندات قا:  متن نظريه     
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 (پرداخت مبلغی جهت تهیه بنزین حوزه مقاومت بسیج صباشهر)     موضوع  :    :بندسه

    10/50/1051مورخ :     9303/ص/1003                            شماره و تاريخ اليحه در دبيرخانه شهرداري :

 10/50/1051مورخ :      ش6و//165                                      ر دبيرخانه شورا :شماره و تاريخ اليحه د  

 شرح :
حوزه مقاومت بسيج  93/3/1051مورخ  359اينکه ، شهرداري در نظر دارد به استناد نامه شماره  بر يبا مشخصات فوق مبن يشهردار حهيال

كمك  105950ليتر بنزين به حوزه مقاومت بسيج صباشهر از رديف 955ال بابت ماهانه تهيه ري 00،555،555صباشهر نسبت به پرداخت تا مبلغ 

 05ماده  10و  0ضمن پادار نمودن و با رعايت آيين نامه مالي اقدام نمايد ، مطرح شد و شورا براساس بند  1051به بخش عمومي بودجه سال 

 00،555،555و اصالحات بعدي با پرداخت تا مبلغ  1/3/1330تخاب شهرداران مصوب قانون تشکيالت، وظايف و انتخابات شوراهاي اسالمي و ان

ضمن پادار  1051كمك به بخش عمومي بودجه سال  105950ليتر بنزين به حوزه مقاومت بسيج صباشهر از رديف 955ريال بابت ماهانه تهيه 

 يحه را مصوب نمود.راي موافق  ال 0راي مخالف و  1نمودن و با رعايت آيين نامه مالي با 

 داود نعيمي -حميد حسني-هادي رمضانخاني-موافقين : وحيد جعفري 

 مخالفين:فهيمه صالحي

 حامد خزايي-مرخصي:احد قنبري
 10/50/1051 --    3503/1/9333:           شماره و تاريخ دبيرخانه فرمانداري  :    فرمانداري نظريه

 ي شهرداري است.مغاير آيين نامه مال:  متن نظريه      

 


