מועצה מקומית תעשייתית

LOCAL INDUSTRIAL COUNCIL

מגדל תפן

MIGDAL TEFEN
מזכיר וגזבר המועצה

פרוטוקול ישיבת מועצה מן המניין מס' 02/2016
שהתקיימה ביום שלישי ,כ"א באדר א' ,תשע"ו  01/03/2016 -בשעה 15:30
נכחו:
מר יעקב פרידמן
מר רונן גואטה
מר איסר דובדבני
גב' לילי בלסקי
מר יעקב אוחנה
מר נביה אסעד

-

נעדרו:
מר מעדא חסבאני
מר ציון בן גיגי

-

חבר מועצה
חבר מועצה

נוכחים:
רו"ח עבד אלחלים בקלי
עו"ד ליאור אוחנה
מיטל דניאל שמחון

-

מבקר המועצה
יועץ משפטי
מנהלת חשבונות ראשית ואחראית גבייה

חבר מועצה
חבר מועצה
חבר מועצה
חברת מועצה
חבר מועצה
חבר מועצה

סדר היום:
 .1בחירת סגן ראש מועצה.

הישיבה נפתחה בשעה 15:30
הישיבה מוקלטת.
***

 .1בחירת סגן ראש מועצה
אדם עינב:
לאחר הודעה על סיום תפקידו באופן מיידי ,של ראש המועצה מר יגאל צרפתי ,מיום ראשון  14.2.16בשל
מינויו לתפקיד מנהל מינהל אזורי פיתוח במשרד הכלכלה ,ועל פי צו ההקמה של תפן ,הנחה היועץ
המשפטי של משרד הפנים לפעול על פי סעיף  17.2של צו המועצות המקומיות (מועצה מקומית תעשייתית
מגדל תפן ,תש"ן ,)1990 ,ולכנס ישיבת מועצה שלא מן המניין למינוי סגן ראש מועצה ,שישמש כממלא
מקום עד למינוי ראש מועצה ,לצורך תפקודה השוטף של המועצה.
מישהו מכם מציע את מועמדותו?
רונן גואטה :אני מוכן
יעקב אוחנה :אני מוכן
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הצבעה:
רונן גואטה  5 -קולות בעד
יעקב אוחנה:
אני מסיר את מועמדותי ומצטרף לדעת חבריי.
החלטה:
רונן גואטה נבחר פה אחד לסגן ראש המועצה ,ללא שכר.
ליאור אוחנה:
אנו מבקשים לאשר את רונן כמורשה חתימה עד למינוי ראש המועצה והסדרת זכויות החתימה שלו.
החלטה:
מאשרים ,פה אחד.

בברכה,

______________
אדם עינב
מזכיר המועצה
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