ملخص مقررات الدورة العادية لشهر فبراير  2016لمجلس جماعة سل
الجلسة وتاريخ
انعقادها

الجلسة الولى
بتاريخ  05فبراير
.2016

عنوان النقطة

المقرر المتخذ

النقطة

الولى

التقرييييري العيييام البخبييياري ميييا بيييين
الدورتين

عــــــــــــــــرض إخــــــــــــــــــــــباري

الثانية

وافق مجلس جماعة سل بإجماع أعضائه الحاضرين على اتفاقيــة شــراكة بيــن
الموافقيية علييى اتفاقييية شييراكة بييين
جماعة سل ووزارة الثقافيية ،تتعلييق جماعة سل ووزارة الثقافة ،تتعلق بتدبير المعهد الموسيقي بحي السل م سل.
بتيييدبير المعهيييد الموسييييقي بحيييي
السلم بسل.
وافق مجلس جماعة سل بإجماع أعضائه الحاضرين على إدخــال تعــديل علــى
الموافقيييية علييييى تعييييديل المقييييرر
الجماعي المتعلق بإحييداث مجموعيية المادة التاسعة من المقرر المتخذ مــن طــرف المجلــس الجمــاعي لســل خلل دورتــه
الجماعات لجل إنجاز و تدبير مرفق العادية لشهر أبريل  ،2014المتخذ بشأن الموافقة على إحداث مجموعــة الجماعــات
لجل انجاز وتدبير مرفق المجازر ،لتصبح هذه المادة كما يلي:
المجازر.
"تحديد عدد أعضاء مجلس مجموعة الجماعات لجل انجاز وتدبير مرفق المجــازر
في إحدى عشر ) (11عضوا موزعين على الشكل التالي:
 جـــمــــــاعــــة ســـــل :ســتــة ) (6أعضـاء. جــماعة بوقــنادل :ةثـلةثة ) (3أعضاء. جـــماعة الســهول :عضو واحد ).(1 -جـــــماعــــة عـــــامــر :عضو واحد )".(1

الرابعة

وافق مجلس جماعــة سـل بإجمـاع أعضــائه الحاضــرين علــى تأجيـل البـت فـي
انتخييياب منتيييدبين لتمثييييل مجليييس
جماعيييية سييييل دابخييييل مجموعيييية النقطــة المتعلقــة بانتخــاب منتــدبين لتمثيــل مجلــس جماعــة ســل داخــل مجموعــة
الجماعات "مجازر سل" إلى دورة مقبلة.
الجماعات ".مجازر سل.".

الثالثة

الخامسة

تعيييين ممثييل جماعيية سييل باللجنيية
المكلفة بابختيار وكل ء سوق الجمليية
للخضر والفواكه بسل.
الموافقة على تحيييين دفييتر الشييروط
والتحملت الخييييييياص باسيييييييتغل ل
محطييييييات وقييييييوف السيييييييارات
والدراجات.
الموافقة على تحيييين دفييتر الشييروط
والتحملت الخيياص بكييرا ء أسييواق
بيع الحضاحي بمناسبة عيد الحضحى.

كممثل لجماعة سل باللجنة المكلفة باختيــار وكلء ســوق الجملــة للخضــر والفــواكه
بسل.
وافق مجلس جماعة سل بإجماع أعضائه الحاضرين على تأجيل البت في النقطة
المتعلقة بالموافقة على دفتر الشروط والتحملت الخاص باستغلل محطــات وقــوف
السيارات والدراجات ،وذلك إلى حين تدقيق لوائح محطات الوقوف المدرجة ضمن
دفتر الشروط والتحملت ،بتنسيق مع المقاطعات الخمس التابعة لمجلس مدينة سل.
وافــق مجلــس جماعــة ســل بإجمــاع أعضــائه الحاضــرين علــى دفــتر الشــروط
والتحملت الخاص بكراء أسواق بيع الضاحي بمناسبة عيد الضحى كما هو مبين
في نص مقرر النقطة.

الثامنة

الموافقة على طلب الحتل ل المؤقت
للملك الغابوي بييالمعمورة مقييدم ميين
طيييرف شيييركة ".وانيييا،WANA ".
وذلييك لجييل إقاميية محطيية اتصييالت
الهاتف النقا ل وإمدادها بالكهربا ء.

وافــق مجلــس جماعــة ســل بإجمــاع أعضــائه الحاضــرين علــى طلــب الحتلل
المؤقت للملك الغابوي مقد م من طــرف شـركة "وانـا" " ،"WANAويتعل ق الم ر
في هذا الطار بالقطعة الرضية التابعة للملــك الغــابوي المــدعو "المعمــورة" ،ذات
الرســم العقــاري عــدد  ،69394/13والمتواجــدة بمقاطعــة لعيايــدة دوار الرويحييــن
بسل ،وذلك لجل إقامة محطة اتصالت الهاتف النقال وإمدادها بالكهرباء.

التاسعة

وافــق مجلــس جماعــة ســل بإجمــاع أعضــائه الحاضــرين علــى تنظيــم الســير
الموافقيييية علييييى تنظيييييم السييييير
والجولن وتشوير الطرق العمومييية والجــولن وتشــوير الطــرق العموميــة ومحطــات وقــوف العربــات داخــل تــراب
ومحطات وقوف العربات دابخل تراب الجماعة ،وذلك وفق الشكل الوارد بتفصيل في مقرر هذه النقطة.
الجماعة.

العاشرة

وافق مجلس جماعة سل بإجماع أعضائه الحاضرين على بيع المنتــوج الغــابوي
الموافقية على بيع المنتوج الغييابوي
التابيييع لجماعييية سيييل والموجيييود التابع لجماعة سل الموجود داخل غابة المعمورة وعين الحوالــة ،وذلــك برســم ســنة
دابخييييل غابييييية المعمييييورة وعييييين 2016
الحوالية.

السادسة

السابعة

عين مجلس جماعة سل بإجماع أعضائه الحاضــرين الســيد بهاء الــدين أكــدي

الحاديييييييييية الموافقة على إبييرام عقييد كييرا ء بييين
عشر
جماعييية سيييل والتعاونيييية القرائيييية
الوفاق للطر العليا للتربية والتكوين
بسييل بخصييوص بناييية عبييارة عيين
مدرسيية بخاصيية بمشييروع الحديقيية
بمقاطعة العيايدة.
الثانية عشر الموافقة على تحيين عقد كييرا ء بييين
جماعة سل والسيد محمد المعطاوي
بخصوص البناية المتواجييدة بشييارع
عبد اليي الشفشيياوني رقييم  01بحييي
اشيييييماعو بمقاطعييييية المريسييييية،
والمستغلة كملحقة للحالة المدنية.
الثالثة عشر الموافقة على إبييرام عقييد كييرا ء بييين
جماعة سل والسيد ايت سي لحسيين
امحمييد وورثيية محمييد بيييوض لجييل
اسييتغل ل بناييية متواجييدة بمقاطعيية
العيايدة كمكتب للحالة المدنية ،وذلك
وفقيييا لتقيييديرات اللجنييية الداريييية
للتقييم.

وافق مجلس جماعة سل بإجماع أعضائه الحاضرين على إبرا م عقــد كــراء بيــن
جماعــة ســل والتعاونيــة القرائيــة الوفــاق للطــر العليــا للتربيــة والتكــوين بســل،
بخصوص بناية عبارة عن مدرسة خاصة مشيدة على مساحة تبلغ  1907متر مربع
بمشروع الحديقة بمقاطعة لعيايدة بسل ،مع تحديد مدة الكراء في ســنتين ) (02قابلــة
للتجديد ،وتحديد السومة الكرائية في مبلغ ةثلةثة آلف ) (3000درهم شـهريا ،وذلـك
على أساس مراجعة هذه السومة الكرائيــة بعــد مضــي مــدة ســنتين علــى إبــرا م عقــد
الكراء.
وافق مجلس جماعة سل بإجماع أعضائه الحاضرين على تحيين عقد كراء بين
جماعة سل والسيد محمد المعطاوي بخصــوص البنايــة المتواجــدة بشــارع عبــد الــ
الشفشاوني رقم  01بحي اشماعو بمقاطعة المريسة ،والمســتغلة كملحقــة مخصصــة
لمصالح الحالة المدنية والتصديق على المضاء ،وذلك بتسوية وضعية أربعة أشهر
المتبقية من سنة  ،2014وهي أشهر شتنبر وأكتوبر ونونــبر ودجنــبر ،علــى اعتبــار
أن هذا العقد المبر م بتاريخ  01شتنبر  2004قد تجاوزت مدته عشر سنوات بحلــول
تاريخ  01شتنبر .2014
وافق مجلس جماعة سل بإجماع أعضائه الحاضرين على إبرا م عقد كــراء بيــن
جماعة سل والسيد ايت سي لحسن امحمد وورةثة السيد محمد بيوض لجل استغلل
بناية متواجدة بمقاطعة لعيايدة كمكتب للحالــة المدنيــة ،وذلــك وفقــا لتقــديرات اللجنــة
الدارية للتقييم.

وافق مجلس جماعة سل بإجماع أعضائه الحاضرين على تخطيط حدود الطــرق
الرابعة عشر الموافقة على تخطيط حييدود الطييرق
العامييية لتوسييييع طرييييق القنيطيييرة العامــة ،وذلــك لجــل توســيع طريــق القنيطــرة  ،RN1إل ى غاي ة تجزئ ة الش مس
 ،RN1وبتعيي ن العق ارات الم راد بمقاطعــة العيايــدة ،ونــزع ملكيــة العقــارات اللزمــة لهــذا الغــرض ،وذلــك حســب

نزع ملكيتها لهذه الغاية.
الخامسييييييية الموافقة على تخطيط حييدود الطييرق
عشر
العامييية لتوسييييع شيييارع القاعيييدة
الجويييييييية  ،CT2663وبتعيي ن
العقارات المييراد نييزع ملكيتهييا لهييذه
الغاية.

التفصيل الوارد في الجدول المضمن في نص المقرر.
وافق مجلــس جماعــة ســل بإجمــاع أعضــائه الحاضــرين علــى تخطيــط حــدود
الطرق العامة لتوسـيع شـارع القاعـدة الجويـة  CT2663بمقاطع ة العياي دة ،ون زع
ملكية العقارات اللزمة لهـذا الغـرض ،وذلـك حسـب التفصـيل الـوارد فـي الجـدول
المضمن في نص المقرر.

وافق مجلــس جماعــة ســل بإجمــاع أعضــائه الحاضــرين علــى تخطيــط حــدود
السادسييييييية الموافقة على تخطيط حييدود الطييرق
عشر
العاميية لشييق طريييق التهيئيية رقييم الطـرق العامـة لشـق طريــق التهيئــة رقــم  BA10بمقاطع ة لمريس ة ،ون زع ملكي ة
 BA10بمقاطعة لمريس ة ،وبتعيي ن العقارات اللزمة لهذا الغرض وذلك حسب التفصيل الوارد في الجدول أسفله:
العقارات المييراد نييزع ملكيتهييا لهييذه القطع الرضية :
الغاية.
رقم القطعة في

مراجعها العقارية

المساحة المعوحضة

اسماي الملكين

التصميم
1

18086/201

-276

نقابة الملكين

2

غير محفظ

209

غير معروف

3

مطلب /37047ر

-37

غير معروف

4

56446/20

-250

الدويبي رشيد بن عبد

5

/68780ر

207

المجيد ومن معه
الصقلي الوافي ومن
معه

وافــق مجلــس جماعــة ســل بإجمــاع أعضــائه الحاضــرين علــى تخطيــط حــدود
السيييييييييابعة الموافقة على تخطيط حييدود الطييرق
عشر
العاميية لفتييح طريييق التهيئيية رقييم الطــرق العامــة لفتــح طريــق التهيئــة رقــم  BE50بمقاطع ة بطان ة ،ون زع ملكي ة
 BE50بمقاطع ة بطان ة ،وبتعيي ن العقارات اللزمة لهذه العملية وذلك حسب التفصيل الوارد في الجدول أسفله:
العقارات المييراد نييزع ملكيتهييا لهييذه القطع الرضية:
الغاية.
أسما ء الملكين
مراجعها العقارية المساحة المعوحضة
رقم القطعة
الرحضية في
التصميم
1
2

/68162ر
/29802ر

458
16974

3

/12921ر

12517

البنايات:
المحتويات
بئر
بئر
حائط وقائي 527م
طابق سفلي
بالقصدير
طابق سفلي
بالصلب
طابق سفلي
بالقصدير
سكنى بالخفيف
طابق سفلي
بالصلب
منبت

بالمتر المربع

المساحة

رقم البناية
1
2
3

267
46
276
65

5
6
7
8

276
7912

4
9

أمل ك الدولة
الدريسييي لل راحضييية
و من معها
بنك المغرب
مراجعها
العقارية
/29802ر

/12921ر

رقم البناية
2

3

وافــق مجلــس جماعــة ســل بإجمــاع أعضــائه الحاضــرين علــى محضــر اللجنــة
الثامنة عشر الموافقيييية علييييى محضيييير اللجنيييية
الداريييية للتقيييييم بخصيييوص نيييزع الداريـة للتقييــم المنعقــدة بتاريــخ  14نونــبر  ،2015وذلــك بخصــوص نـزع ملكيـة
ملكييية العقييارات اللزميية لتوسيييع العقارات اللزمة لتوسيع طريق القنيطرة .RN1
طريق القنيطرة .RN1
وافق مجلس جماعــة سـل بإجمـاع أعضــائه الحاضــرين علـى تأجيــل البــت فــي
التاسيييييييييعة الموافقيييية علييييى محضيييير اللجنيييية
عشر
الداريييية للتقيييييم بخصيييوص نيييزع النقطة المتعلقة بالموافقة على محضر اللجنة الدارية للتقييم بخصوص نــزع ملكيــة
ملكييية العقييارات المتواجييدة بطريييق العقارات المتواجدة بطريق القاعدة الجوية  ،CT2663وذلك إلى دورة مقبلة.
القاعدة الجوية .CT2663
العشرون
وافق مجلس جماعــة سـل بإجمـاع أعضــائه الحاضــرين علـى تأجيــل البــت فــي
الموافقيييية علييييى محضيييير اللجنيييية
الداريييية للتقيييييم بخصيييوص نيييزع النقطة المتعلقة بالموافقة على محضر اللجنة الدارية للتقييم بخصوص نــزع ملكيــة
ملكييية العقييارات المتواجييدة بطريييق العقارات المتواجدة بطريق التهيئة رقم BA10بمقاطعة المريسة ،وذلــك إلــى دورة
التهيئييية رقيييم  BA10بمقاطع ة مقبلة.
المريسة.
وافــق مجلــس جماعــة ســل بإجمــاع أعضــائه الحاضــرين علــى محضــر اللجنــة
الواحيييييييييدة الموافقيييية علييييى محضيييير اللجنيييية
والعشرون الداريييية للتقيييييم بخصيييوص نيييزع الدارية للتقييم المنعقدة بتاريخ  24نونبر  ،2015بخصوص نــزع ملكيــة العقــارات
ملكية العقارات اللزمة لفتييح طريييق اللزمة لفتح طريق التهيئة رقم  BE50بمقاطعة بطانة.
التهيئة رقم  BE50بمقاطعة بطانة.

الجلسة وتاريخ
انعقادها

الجلسة الثانية
بتاريخ  19فبراير
.2016

عنوان النقطة

الميييييييييييييقرر المييييييييييييييييتخذ

النقطة

الولى
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عـــــــرض إخــــــــباري

الثانية

الموافقيية علييى برمجيية الفييائض
وافق مجلس جماعة سل بإجماع أعضائه الحاضرين على برمجة الفائض الحقيقي
الحقيقي برسم سنة .2015
برسم السنة المالية  ،2015والمحدد في مبلغ  47.497.667,59درهم ،وذلك على الشكل
التالي:
المبلغ
000,00 500 4
927,26 623 4
000,00 200 5
000,00 150
000,00 160
000,00 500
000,00 000 10
000,00 500 2
000,00 500
000,00 000 5
807,00 496 2
000,00 250
000,00 000 2
933,33 616 2
000,00 000 7
667,59 497 47

عنوان البند المالي
اشغا ل التهيئة الحضرية -الطرقات -المناطق الخضرا ء -النارة
العمومية
اشغا ل البنا ء و توسيع المستودع البلدي مع الدراسات و تتبع
الشغا ل
اقتنا ءات السيارات و الشاحنات و الليات و الدراجات النارية
اقتنا ء عتاد و لوازم الحفلت
اقتنا ء حضابط التيار الكهربائي
اقتنا ء تجهيزات المكاتب
بنا ء المقرات الدارية مع الدراسات و تتبع الشغا ل )مقر
الجماعة والمقاطعات (
اشغا ل تهيئة و تجهيز ملعب القرب
اشغا ل تهيئة مستودع الموات
االمساهمة في بنا ء مسرح
اقتنا ء عقارات لحداث مقبرة
مصاريف التحفيظ و التسجيل لقتنا ء عقارات لحداث مقبرة
الشغا ل الكبرى لصيانة و تجهيز سوق الجملة و المجازر و
المحاجز
اقتنا ء عقار سكوبار 2
دفعات لفائدة وكالة تهيئة حضفتي ابي رقراق كمساهمة الجماعة
في انجاز الطريق الدائرية رقم 2
المجموع

رقم البند المالي
11 - 10-13
30/33 -10/11- 10
10/11- 10/12- 10
10/16- 10/12- 10
10-14-15
10/12- 10/12- 10
36 - 10/13- 10
29- 10/13- 10
30/32 - 30/31- 20
20/22- 20-70/71
10/12- 70/71- 20
10/13- 70/71- 20
10-13-10/11
10/11 - 30- 40
50/51- 30- 50

الثالثة

الرابعة

وافق مجلس جماعة سل بإجماع أعضائه الحاضرين على تأجيل النقطة المتعلقــة بإعــادة
الموافقيية علييى إعييادة البرمجيية
فييي إطييار الجيييز ء الثيياني مييين البرمجة في إطار الجزء الثاني من الميزانية الى دورة مقبلة.
الميزانية.
وافق مجلس جماعة سل بإجماع أعضائه الحاضرين على تسمية بعض الشوارع والزقة
الموافقيية علييى تسيييمية بعييض
الطيييييرق العموميييييية بيييييتراب بتراب مقاطعة المريسة ،وذلك على الشكل التالي:
أول :تجزئة الرباطي:
الجماعة.
 إطلق اسم العيون على الزنقة الولى .ةثانيا :تجزئة المسار:

 -1زنقة المرجان.
 -2زنقة الياسمين.
 -3زنقة الياقوت.
 -4زنقة السوسن.
 -5زنقة الريحان.
 -6زنقة النرجس.
ةثالثا :تجزئة سعيد حجي:

 تصحيح اسم "زنقة الريحان" باسم "شارع واد سوس".وافق مجلس جماعة سل بإجماع أعضائه الحاضرين على تخطيط حدود الطرق العامــة
الخامسيي الموافقييية عليييى إحيييداث ممييير
ة
للراجلين مجيياور لعدادييية عبييد وذلك لجل إحداث ممر للراجلين مجاور لعدادية عبد الرحمان حجي بحــي ســيدي موســى،
الرحميين حجييي بسيييدي موسييى ما بين الطريق الساحلية رقم  BA7وشارع النصر  BA15بمقاطعة المريسة.
مابين الطريييق السيياحلية BA7
وشارع النصر  BA15بمقاطعة
المريسة.
وافق مجلس جماعة سل بإجماع أعضائه الحاضرين على نزع ملكية العقارات اللزمــة
السادسيي الموافقييية عليييى نيييزع ملكيييية
ة
العقارات اللزميية لحييداث مميير لحداث ممر للراجلين مجاور لعداديـة عبـد الرحمـان حجـي بحـي سـيدي موسـى ،مـا بيـن
للراجلين مجاور لعدادييية عبييد الطريــق الســاحلية رقــم  BA7وش ارع النص ر  BA15بمقاطع ة المريس ة ،وفق ا لتق ديرات
الرحمن حجي بسيدي موسى ما اللجنة الدارية للتقييم ،وذلك حسب التفصيل الوارد في الجدول أسفله:
بييين الطريييق السيياحلية BA7
وشارع النصر  BA15بمقاطعة

لمريسة.

رقم القطعة الرحضية
1
2

مراجعها العقارية
39854/20
غير محفظ

المساحة المعوحضة
-1110
0

اسم الملكين
الملك الخاص للدولة
غير معروف

السابعة الموافقيية علييى تخطيييط حييدود
الطيييرق العامييية لفتيييح طرييييق
التهيئيية رقييم  BA39بمقاطع ة
المريسييية ،وبتعييييين العقيييارات
المراد نزع ملكيتها لهذه الغاية .القطع الرضية :

وافق مجلس جماعة سل بإجماع أعضائه الحاضرين على تخطيط حدود الطــرق العامــة
لفتح طريق التهيئــة رقــم  BA39بمقاطع ة المريس ة ،وتعيي ن القط ع الرض ية الم راد ن زع
ملكيتها لهذه الغاية ،وفقا لتقديرات اللجنة الدارية للتقييم ،وذلـك حسـب التفصـيل الـوارد فــي
الجدول أسفله:

الثامنة

الموافقييية عليييى نيييزع ملكيييية
العقييارات اللزميية لفتييح طريييق
التهيئيية رقييم  BA45بمقاطع ة
المريسييية ،وبتعييييين العقيييارات
المراد نزع ملكيتها لهذه الغاية.

أسما ء الملكين

رقم القطعة الرحضية
في التصميم

مراجعها العقارية

المساحة المعوحضة
بالمتر المربع

1

57813/20

125

أحباس سل

2

12946/20

2700

الجييوهري سيييدي الغييالي
ومن معه

3

مطلب 3464/20

-1137

في طور التحيين

وافق مجلس جماعة سل بإجمــاع أعضــائه الحاضــرين علــى اتخــاذ قــرار تخطيــط حـدود
الطرق العامة لفتح طريق التهيئة  BA45بمقاطعة المريسة ،وبتعيين العق ارات الم راد ن زع
ملكيتها لهذه الغاية ،وفقا لتقديرات اللجنة الدارية للتقييم ،وذلـك حسـب التفصـيل الـوارد فــي
الجدول أسفله:

القطعة الرضية :

رقم القطعة
الرحضية في
التصميم

مراجعها العقارية

المساحة المعوحضة بالمتر
المربع

1

10961/20

1240

أسما ء الملكين المفترحضين

 الشرقاوي المالقي محمد. صديق بن محمد و شركاؤه. -سحيدة ادريس بن محمد .

التاسعة الموافقيية علييى قبييو ل هبيية ميين
شركة ،". SARL VECTIS ".
عبييارة عيين قطعيية أرحضييية رقييم
 ،52مساحتها  632متر مربييع،
مخصصة لبنا ء مسجد ومرافقييه
بمقاطعة المريسة.
العاشرة الموافقيية علييى قبييو ل هبيية ميين
شيييركة ".تجزئييية بيييورقراق،".
عبارة عن دار للشباب ،مسيياحة
أسقفها  243متر مربييع بطريييق
مهدية بمقاطعة المريسة
الحادييية  -الموافقة علييى قبييو ل هبيية ميين
عشر
السييييد اليييدويبي السيييعيد ومييين
معه ،عبيارة عين قطعيية أرحضييية
رقم  ،124مساحتها  1600متر
مربيييييع ،مخصصييييية لمرفيييييق
عمومي بمقاطعة المريسة.

وافــق مجلــس جماعــة ســل بإجمــاع أعضــائه الحاضــرين علــى قبــول هبــة مــن شــركة "
 ،"VECTIS S.A.R.Lصاحبة مشروع التجزئة العقارية المرخص ة تح ت ع دد 14/2015
بتاريخ  17مارس  ،2015بالتفويت بالمجان للقطعة الرضـية عـدد  52المخصصــة لمســجد
ومرافقه ،البالغة مساحته الجمالية  632متر مربع ،موضوع الملك المــدعو "كرمــة كنــاوة"
و"جنان بطيخة" ،ذي الرسـم العقـاري عـدد  ،20/16008والكـائن بطريـق مهديـة بمقاطعـة
لمريسة ،علما بأن الرسم العقاري الخاص بالمسجد سيتم استخراجه من الرســم العقــاري ال م
عدد  ،20/16008بعد أن قا م المجزئ بتعهد بالهبة مصادق على إمضائه بتاريخ  05اكتــوبر
2015.
وافق مـجلـس جمـاعـــة ســل بـإجمـــاع أعضائــــه الحـاضريــــن علــى قبـــول هبــــة مـــن
شـركــــة "تجزئــــة بــو رقـــراق" "  "LOTISSEMENT BOUREGREGممثل ة م ن
طرف السيد إدريـس بوحمـوش ،صــاحبة مشـروع التجزئــة العقاريــة المرخصــة تحــت عـدد
 2012/17بتاريخ  25أبريل  2012بالتفويت بالمجـان لــدار الشــباب البالغــة مسـاحة أســقفها
 243مــتر مربــع ،للملــك المــدعو "مرزوقــة  ،"ADMال ذي س يتم اس تخراجه م ن الرس م
العقاري عدد  ،20/35349والواقع بطريق مهدية بمقاطعة المريسة .
وافق مجلس جماعة ســل بإجمــاع أعضــائه الحاضــرين علــى قبــول هبــة الســيد الســعيد
الدويبي ومن معه ،بالتفويت بالمجان للقطعة الرضية رقم  ،124مساحتها  1600متر مربع
مخصصة لمرفق عمومي بمقاطعة المريسة ،في إطار مشروع التجزئة العقاريــة المرخصــة
تحت عدد  2012/36بتاريخ  05دجنــبر  ،2012موضــوع الملــك المــدعو "صــاحبة شــمس
الغروب" ،ذي الرسم العقاري عدد ، 20/77890والكائن بطريق مهديــة بمقاطعــة لمريســة،
علما بأن الرسم العقاري الخاص بالمرفق العمومي سيتم استخراجه من الرســم العقــاري ال م
عدد  ،20/77890بعد أن قا م المجزئ بتعهد بالهبة مصادق على إمضائه بتاريخ  10مــارس

.2015
الثانييييية  -الموافقة علييى قبييو ل هبيية ميين
عشر
شيييييييييييييييييييييييييييييييييييييركة ".
".IMMOLOGعب ارة ع ن
مدرسييييية بخاصييييية بمشيييييروع
الحديقة بمقاطعة العيايدة ،قصييد
كرائها لفائدة التعاونية القرائييية
الوفييياق للطييير العلييييا للتربيييية
والتكوين بسل.
وافق مجلــس جماعــة ســل بإجمــاع أعضــائه الحاضــرين علــى قبــول هبــة مــن "شــركة
الثالثيييية الموافقيية علييى قبييو ل هبيية ميين
عشر
".شييييركة لمزيييييبري للنعيييياش لمزيبري للنعاش العقاري" ،بالتفويت بالمجان لقطعة أرضية عارية ،مســاحتها  4766مــتر
العقيياري ،".عبييارة عيين قطعيية مربع ،موضوع الملك المدعو "المزيبري  ،"03رسمها العقاري عدد  ،66649/20والكائنة
أرحضية عارية ،مساحتها  4766بمقاطعة المريسة.
ميييتر مربيييع ،كائنييية بمقاطعييية
المريسة.

وافق مجلس جماعة سل بإجماع أعضائه الحاضرين على قبـول هبـة مـن الشـركة »
 « IMMOLOGفي إطار إنجاز الشطرين الول ) GH31و  (GH32والشطر السادس )
 GH1و  (GH2من مشروع التجزئة العقارية المرخصة تحت عــدد  2014/07بتاريــخ 27
مارس  ،2014بالتفويت بالمجان للمدرسة رقم  ،2البالغة مساحتها  1907متر مربع ،والــتي
سيتم استخراج رسمها العقاري من الرسم العقاري الصلي عــدد /5359ر ،موضــوع الملــك
المــدعو "الحديقــة" ،الكــائن بمقاطعــة العيايــدة ،وذلــك قصــد إنعــاش تشــغيل الشــباب حــاملي
الشهادات.

وافق مجلس جماعة سل بإجماع أعضائه الحاضرين علــى قبــول هبــة مــن "شــركة لمزيــبري
الرابعيية الموافقييية عليييى قبيييو ل هبييية مييين
".شيييييركة لمزييييييبري للنعييييياش للنعاش العقاري" ،عبارة عن مكتبة ،مساحة أسقفها  202متر مربع ،والكائنة بمقاطعة المريسة.
عشر
العقيياري ،".عبييارة عيين مكتبيية،
مساحة أسييقفها  202مييتر مربييع،
كائنة بمقاطعة المريسة.
الخامس الموافقيية علييى تعيييين الراحضييي
ة عشر المنزوعة ملكيتها بطريق التهيئيية
 ،RP4104وال تي ستخض ع
لمقتضيات الفصييل  59ميين قييانون
نزع الملكييية ،المتعلييق بييالتعويض

وافق مجلس جماعة سل بإجماع أعضائه الحاضرين على تعييــن الراضــي المنزوعــة ملكيتهــا
بطريــق التهيئــة رقــم  RP4104بمقاطع ة احص ين ،وال تي ستخض ع لمقتض يات الفص ل  59مــن
القانون رقم  7/81المتعلق بنزع الملكيـة ،مـن أجـل المنفعـة العامـة وبـالحتلل المـؤقت ،والقـرار
التعديلي الجماعي رقم  326بتاريخ  06غشت  ،2014المتعلق بـالتعويض عـن زائـد القيمـة لفائ دة
جماعة سل ،وذلك حسب التفصيل الوارد في الجدول المضمن في نص المقرر.

عيين زائييد القيميية لفائييدة جماعيية
سيييل.
وافق مجلـس جماعـة سـل بإجمــاع أعضـائه الحاضـرين علـى قـرار تعـديلي للقــرار رقـم 326
السادس الموافقة على قرار تعديلي للقييرار
ة عشر رقييم  326الصييادر فييي  6غشييت الصادر بتاريخ  06غشت  ،2014بإعلن أن المنفعة العامة تقضي بتخطيط حــدود الطــرق العامــة
 ،2014بإعلن أن المنفعة العاميية لفتح طريق التهيئة  RP 4104بمقاطعة احصين عمالة سل ،وبتعيين القطع الرضية المراد ن زع
تقضيييي بتخطييييط حيييدود الطيييرق ملكيتها لهذه الغاية ،وذلك حسب التفصيل الوارد في الجدول المضمن في نص المقرر.
العامة لفتييح الطريييق RP 4104
بمقاطعييية احصيييين عمالييية سيييل،
وبتعيييين القطييع الرحضييية المييراد
نزع ملكيتها لهذه الغاية.

