
 ،معاونین و کارکنان شهرداري در بخشنامه عضویت اعضاي شوراي اسالمی شهر،شهردار
 شوراها و هیات هاي موضوع قانون شهرداري سیون ها،میک

  

اعضاي شوراي اسالمی شهر،شهردار،معاونین و کارکنان شهرداري با وضعیت رسمی،پیمانی و قراردادي و نمایندگان 
استانداري حداکثر اجازه عضویت در دو مورد کمسیون ها،شوراها و هیات هاي موضوع قانون شهرداري را در سطح استان 

 .دارند

نامه نحوه هاي کشور از ابالغ بخشهاي سازمان شهرداريامور شهرداريبه گزارش گروه اجتماعی خبرگزاري فارس، معاون 
ها از سوي وزیر کشور به هاي مصرح در قوانین مرتبط با وظایف شهرداريالجلسه اعضاي کمیسیونتعیین و پرداخت حق

 .استانداران خبر داد

هاي مصرح در قوانین، به منظور وراها و هیأتها، شها، کمیتههیربد معصومی گفت: این بخشنامه عالوه بر احصاي کمیسیون
 .الجلسه به اعضاي هر یک از آنها تهیه شده استساماندهی و ایجاد وحدت رویه براي پرداخت حق

الجلسه صرفاٌ الزحمه براي مستخدمان شهرداري به عنوان حقوي بیان کرد: مطابق این بخشنامه، از این پس پرداخت حق
 .هد بود که جلسات در ساعات غیر اداري تشکیل شودپذیر خوادرصورتی امکان

معصومی افزود: همچنین پرداخت هرگونه وجهی خارج از ضوابط این بخشنامه مانند حق تالش، پاداش، هدایا و عناوین 
 .مشابه براي اعضاء ممنوع است

ها بر حسن اجراي ه به شهرداريود استانداران محترم سراسر کشور ضمن ابالغ این بخشنامروي همچنین گفت: انتظار می
 .آن نظارت دقیق و مستمر داشته باشند







 



 وزارت کشور

 فهرست عناوین کمیسیون ها، کمیته ها، شوراها و هیات های قانونی مرتبط با امور شهرداری ها

 مستند قانونی عنوان ردیف

 قانون شهرداری 100ماده  10و  1تبصره های  100کمیسیون ماده  1

  تجدید نظرکمیسیون  2

  کمیسیون هم عرض ماده صد 3

 قانون شهرداری 77ماده  و شهرداری کمیسیون رفع تخلفات مودی 4

 قانون شهرداری ها 55ماده  20تبصره ذیل بند  کمیسیون تاسیسات، اماکن و مشاغل مزاحم 5

 قانون نوسازی و عمران شهرداری 8ماده  کمیسیون رسیدگی به اعتراضات راجع به ممیزی امالک 6

 شهرداری هاآیین نامه مالی  3ماده  کمیسیون معامالت متوسط شهرداری 7

 آیین نامه مالی شهرداری ها 6ماده  هیات عالی معامالت عمده شهرداری 8

 آیین نامه مالی شهرداری ها 11ماده  شهرداریعمده( معامالت )کمیسیون تحویل  9

کمیسیون بررسی صالحیت فنی و مالی شرکت ها و  10

 موسسات برای واگذاری امالک

مالک به شرکت ها و آیین نامه نحوه واگذاری ا 18ماده 

 1348موسسات و شرایط فسخ قراردادها مصوب 

 هیات وزیران 8/9/85مورخ  111393مصوبه شماره  کمیته های دستورالعمل نحوه واگذاری اتوبوس 11

 هیات وزیران 8/9/85مورخ  111393مصوبه شماره  کمیته های دستورالعمل نحوه تامین و واگذاری مینی بوس 12

آیین نامه اجرایی قانون الحاق یک تبصره به ماده واحده قانون  انضباطی رسیدگی به تخلفات تاکسیرانانهیات  13

هیات  1374راجع به تمرکز امور مربوط به تاکسیرانی )مصوب 

 وزیران(

 آیین نامه استخدامی کارکنان شهرداری ها شورای اداری و استخدامی شهرداری 14

آیین نامه قانون حفظ و گسترش فضای سبز در  7ماده  تشخیص باغاتکمیسیون  15

 تشخیص مصلحت نظام( 1388شهرها)مصوب 

قانون نوسازی و  31آیین نامه ماده  7کمیسیون ماده  16

انتقال اراضی واقع در مناطق عمران شهری یا کمیسیون 

 صنعتی به صاحبان کارگاه ها و کارخانه ها

ن نوسازی و عمران قانو 31آیین نامه اجرایی ماده  7ماده

 (1348شهری )مصوب 

آیین نامه هماهنگی اقدامات عمرانی موسساتی که  4ماده  کمیسیون حفاری 17

خدمات آنها در داخل محدوده شهرها، مستلزم حاری معابر و 

 (1369احداث تاسیسات می باشد)مصوب 

  77کمیسیون ماده  18

  77کمیسیون هم عرض ماده  19

  کمیسیون حقوقی 20

  کمیته حراج و مزایده 21

  55ماده  20کمیسیون بند  22

  قانون نوسازی 8کمیسیون ماده  23

  شهر کمیسیون انتقال دامداری ها و مرغداری ها داخل محدوده 24



 وزارت کشور

 فهرست عناوین کمیسیون ها، کمیته ها، شوراها و هیات های قانونی مرتبط با امور شهرداری ها

 مستند قانونی عنوان ردیف

کمیسیون حفظ جان کودکان)از خطر حوض، استخر و آب  25

 انبار(

 

  کمیسیون درجه بندی اماکن عمومی 26

  کمیسیون نظارت شهرستان 27

  کمیسیون بررسی صالحیت فنی و مالی 28

  کمیسیون مناقصه )معامالت دولتی( 29

  کمیسیون یا هیات ترک تشریفات مناقصه)معامالت دولتی(  30

تغییر کاربری اراضی کمیسیون تشخیص موارد ضروری  31

 زراعی و باغ ها

 

  قانون شهرداری ها 99کمیسیون ماده  32

  قانون شهرداری ها 96ماده  5کمیسیون تبصره  33

  5کمیسیون ماده  34

  کمیسیون فنی استان 35

بررسی و تصویب تغییرات طرح های هادی شهری کمیسیون  36

 معتبر)کمیسیون فنی طرح هادی شهرها(

 

  کمیته تحول اداری 37

  کمیته حفاظت فنی و بهداشت 38

  کمیته سالمت اداری 39

  داور نظام پیشنهادات 40
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