
 شوراي اسالمي صباشهر 45مصوبات نشست 

بند كه به تصويب شوراي  2بر ( مشتمل 1571 /70/76مورخ ش 6/ص/515شوراي اسالمي صباشهر)مصوبه شماره 45احتراما ًٌ، مصوبات نشست   

ر طي شده به شرح ذيل فرمانداري محترم شهريا 17/76/1571مورخ  2702/1/2797 شماره اسالمي رسيده و مراحل قانوني آن به استناد نامه 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         جهت اطالع و اقدام ارسال مي گردد.

 (رهن یک باب منزل مسکونی جهت سکونت شهردار)                     :   موضوع    بند يك:

   25/4/1571مورخ :  2747/ص/2407                            شماره و تاريخ اليحه در دبيرخانه شهرداري :

 24/74/1571مورخ :   6/و/ش226                                      شماره و تاريخ اليحه در دبيرخانه شورا :  

 شرح :

ريال 4،777،777،777اينکه ، شهرداري در نظر دارد نسبت به رهن يك باب منزل مسکوني تا سقف  بر يبا مشخصات فوق مبن يشهردار حهيال

قانون  27ماده   15و  12د درصد از مبلغ مذكور توسط شهردار اقدام نمايد، مطرح شد و شورا براساس بن47جهت سکونت شهردار ضمن تامين 

آيين نامه مالي اجرايي احراز تصدي سمت شهردار و انتخاب شهرداران مصوب  9تشکيالت، وظايف و انتخابات شوراهاي اسالمي و ماده 

ار كه ريال معادل پانصد ميليون تومان جهت سکونت شهرد4،777،777،777و اصالحات بعدي با رهن يك باب منزل مسکوني تا سقف  1/9/1904

 راي 4 درصد مبلغ مذكور توسط خود آقاي علي ملکي شهردار محترم صباشهرتامين گردد ،ضمن رعايت كليه قوانين و مقررات موضوعه با 47

 حه را مصوب نمود.يال راي مخالف  1موافق و 

 خانم فهيمه صالحي-حامد خزايي-داود نعيمي-احد قنبري-موافقين:آقايان هادي رمضانخاني

 اي وحيد جعفريمخالفين:آق
 17/76/1571  --    2702/1/2797:           شماره و تاريخ دبيرخانه فرمانداري  :    فرمانداري نظريه

 با رعايت ضوابط و مقررات اقدام گردد.:  متن نظريه      

 (عقد قرارداد با اداره پلیس پیشگیریموضوع  :                      )    بنددو:

    97/74/1571مورخ :     2747/ص/2020                            شماره و تاريخ اليحه در دبيرخانه شهرداري :

 97/74/1571مورخ :      ش6و//227                                      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 احصاء شده در  بر يبا مشخصات فوق مبن يشهردار حهيال

،طبق ماده قانون شهرداريها من جمله رفع سدمعبر و جلوگيري از ساخت و سازهاي غيرمجازابالغ و اجراي احکام پلمپ همچنين برقراري نظم عمومي اداره 

 947،777،777)جمعا  به مبلغ 1571ريال تا پايان سال  47،777،777رداريها ،نسبت به عقد قرارداد با اداره پليس پيشگيري با مبلغ ماهانه ائين نامه مالي شه 17

قانون  27ده ما 15و  12اقدام نمايد ، مطرح شد و شورا براساس بند  1571حقوق مامورين انتظامي پس از تامين اعتبار در بودجه سال – 127279ريال( از رديف 

آئين نامه مالي شهرداريها با عقد  17و اصالحات بعدي و طبق ماده  1/9/1904تشکيالت، وظايف و انتخابات شوراهاي اسالمي و انتخاب شهرداران مصوب 

حقوق مامورين انتظامي – 127279از رديف  ريال( 947،777،777)جمعا  به مبلغ 1571ريال تا پايان سال  47،777،777قرارداد با اداره پليس پيشگيري با مبلغ ماهانه 

به منظور جلوگيري از بروز هرگونه تنش و درگيري در اجراي وظايف احصاء شده در قانون شهرداريها من جمله رفع  1571پس از تامين اعتبار در بودجه سال 

 راي موافقت و اليحه را مصوب نمود. 6نظم عمومي اداره  با  سدمعبر و جلوگيري از ساخت و سازهاي غيرمجازابالغ و اجراي احکام پلمپ همچنين برقراري

 خانم فهيمه صالحي-حامد خزايي-داود نعيمي-احد قنبري-وحيد جعفري -موافقين:آقايان هادي رمضانخاني
 17/76/1571  --    2702/1/2797:           شماره و تاريخ دبيرخانه فرمانداري  :    فرمانداري نظريه

 با رعايت ضوابط و مقررات اقدام گردد.:  يهمتن نظر      

 
 


