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 باسمه تعالی

 صورتجلسه شورای اسالمی شهر آچاچی

 مشخصات جلسه -1

 شماره جلسه:

222 

 تاریخ جلسه: 

 :::21تا  :::11از ساعت  11/9/1191    مورخ شنبهچهارروز 

 تاریخ دعوت نامه:

1:/9/1191 

 فوق العاده(:نوع جلسه) عادی، 

 فوق العاده

 مکان جلسه: علت و مقام دعوت کننده جلسه فوق العاده:

 ساختمان شورای شهر

 قانون شوراها (: 12اعضای شورای شهر حاضر در جلسه شورا ) اجرای ماده  -2

 خروج ورود امضاء نام و نام خانوادگی ردیف

 00:11 00:11  آقای بهرنگ داودی 1

 اقای میالد داودی 2
 00:11 00:11 

 00:11 00:11  اقای جعفر ناصری 1

 00:11 00:11  آقای مجید طلوعی 4

 00:11 00:11  خانم رقیه رضایی 5

 اعضای غایب در جلسه: -1

 علت غیبت سمت نام و نام خانوادگی ردیف

1 *** *** *** 

 مدعوین حاضر در جلسه: -4

 مالحضات سمت دستگاه اجرایی نام و نام خانوادگی ردیف

 *** *** *** *** 

 خالصه مفید مطالب مطروحه توسط رئیس شورا،نطق ها و مذاکرات -5

 

 دستور جلسات:-2

نظر کمیسیون  دستور جلسه ردیف

 ذیربط
شماره 

 جلسه

 تاریخ جلسه

شهردار محترم و ثبت شده در دبیرخانه این شورا به شماره  02/0/0120مورخ  1100نامه شماره  1

و صدور مجوز هزینه  101خصوص صدور مجوز ایجاد ردیف اعتباری در 02/0/0120مورخ  141

 کرد رنگ آمیزی سرعتکاه های جاده ترانزیت

   

ه شده در دبیرخانه این شورا به شمارشهردار محترم و ثبت  01/2/0120مورخ  1013نامه شماره  2

سطل در خصوص حل مشکل اهالی محترم آن منطقه و محل استقرار  01/2/0120مورخ  140

 زباله ابتدای خیابان باهنر

   

 



  شورای اسالمی شهر آچاچی 222ه صورتجلسه شمار
2 

 

 خالصه مفید مذاکرات: -7

 

 متن مصوبه شورا:  -1

در خصوص صدور مجوز ایجاد ردیف 02/0/0120مورخ  141شهردار محترم و ثبت شده در دبیرخانه این شورا به شماره  02/0/0120مورخ  1100نامه شماره -0

 در جلسه طرح و پس از بحث و بررسی عینا مورد تصویب قرار گرفت. کرد رنگ آمیزی سرعتکاه های جاده ترانزیتو صدور مجوز هزینه  101اعتباری 

 امضاء دالیل مخالفت مخالف ممتنع موافق آراء اعضاء شورای اسالمی

  ---   * آقای بهرنگ داودی 1

     * آقای میالد داودی 2

     * آقای جعفر ناصری 1

طلوعیاقای مجید  4  *   ---  

     * خانم رقیه رضایی 5

   1 1 5 جمع

 تصویب نشد  تصویب شد                      تصمیم شورا

 

جهت  01/2/0120مورخ  140ه راشده در دبیرخانه این شورا به شم شهردار محترم و ثبتو درخواست  01/2/0120مورخ  1013نامه شماره  با عنایت به -0

الی در رابطه با برگزاری جلسه با اهالی خیابان باهنر توسط شورای اسالمی اهالی آن منطقه در صحن شورا حاضر شده و در جهت حل مشکل ایجاد شده در بین اه

و یک عدد  0زباله در کوچه باهنر  باکسک عدد محل استقرار سطل زباله  به یک مشکل در بین اهالی تبدیل شده بود که در جهت حل مشکل فوق مقرر گردید ی

محترم به صورت احسان تهیه نمایند و یک عدد دیگر هم توسط شد یک عدد باکس زباله را اهالی گردد که مقرر  ابتدای خیابان پایگاه اضافه باکس زباله در

 .شهرداری تهیه گردد

 امضاء دالیل مخالفت مخالف ممتنع موافق آراء اعضاء شورای اسالمی

  ---   * آقای بهرنگ داودی 1

     * آقای میالد داودی 2

  ---   * آقای جعفر ناصری 1

     * اقای مجید طلوعی 4

     * خانم رقیه رضایی 5

   1 1 5 جمع

 تصویب نشد  تصویب شد                      تصمیم شورا

 

  نتایج رای گیری مخفی -9

 تصمیم شورا متن مصوبه
 تصویب شد                          تصویب نشد 

  


