
 1 

 
 
 
 
 

         00/11 – E 
     2011 במאי 05  

 
   

 סמיע  –פרוטוקול ישיבת מליאת המועצה המקומית כסרא 
  11/00' מן המניין מס

 
 .באולם הישיבות בבניין המועצה,   00081בשעה   11/00/03 שלישיהישיבה התקיימה ביום  

 
 

 0נוכחים 
 ראש המועצה  - אסעדמר נביה 

 מועצה  חבר ה -שיך סלמאן אלמן 
 חבר המועצה  -מר עלי סבאח 
 חבר המועצה  -מר פנדי פלאח 

 חבר המועצה -מר מישיל נאסר 
 חבר המועצה  –אנם 'מר נשאב ג

 חבר המועצה -מר זיד פלאח 
 
 

 0חסרים 
 סגן ראש המועצה –מר פאדי טרודי 
 סגן ראש המועצה  –מר יוסף עלואן 

 חבר המועצה –מר סלמאן טרודי 
 
 

 0משתתפים 
 גזבר  המועצה /מזכיר -די נסראלדין מה

 
 

 0על סדר היום 
 .ביצוע מגרש משולב סמיע  – 03/10' הגדלת היקף מכרז מס .1

 .בפני המליאה 01/11' הנחת המלצות ועדת הנחות מס .2

 . הקטנת קווי בניין מרכז אזרחי כסרא  0/2011-מק/מג' מסאישור תוכנית מפורטת  .3

 .מ "קטוריון בתאגיד מעיינות זיו בעדבאן כחבר דיר'חידוש מינוי מר יאסר ג .4

 .התקשרות בחוזים שונים  .5
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ברך את הנוכחים והתחיל את הדיון בסעיפים , פתח את הישיבה ראש המועצה  – אסעדנביה 
 . לפי סדר היום 

 
 0לאחר התדיינות בין הנוכחים הוחלט כדלקמן 

 
ביצוע מגרש משולב בכפר  – 03/10' לאשר פה אחד הגדלת היקף ביצוע העבודה במכרז מס .1

 .₪  200,000לסך של  ₪ 022,225מסך של מ "סמיע עם הקבלן כרים עבדאללה בע

 

 . הונחו על שולחן המליאה בפני חבריה  01/11' המלצות ועדת הנחות מס .2

 
י "הקטנת קווי בניין ע  8/2011  –מק /מג' לאשר פה אחד הגשת תוכנית מפורטת מס .3

 .בניית מועדון נוער ומועדונית במרכז האזרחי המועצה וביוזמתה בכדי לאשר 
 

כנציג מטעם הרשות  008202321ז "דבאן ת'לאשר פה אחד חידוש מינוי מר יאסר ג .4
 .מ "בדירקטוריון תאגיד המים והביוב מעיינות זיו בע

 
 : התקשרות בחוזים כדלקמן  פה אחדלאשר  .5
 

של  בעלותכסרא  הכפרבניית גן ילדים מרכז  – 02/11' זכה במרכז מס – ד מולא'מג (א)
552,082  ₪. 

 

מ "לפני מע 5.0%בכפר כסרא בשיעור של תכנון מכרז בניית גן ילדים  – נביל חדאד (ב)
 .מהצעת הקבלן הזוכה 

 
 

  18030הישיבה ננעלה בשעה  
 

 בכבוד רב         רשם את הפרוטוקול      

 נביה אסעד        מהדי נסראלדין          

 ראש המועצה       ה גזבר המועצ/מזכיר     

 

 
 : יםהעתק

 חברי המועצה 
 ם"י, משרד הפנים 
 נצרת , משרד הפנים 

      חיפה, משרד מבקר המדינה 
  2011נ /ר


