M I N U T I
LAQGĦA STRAORDINARJA TAL-KUNSILL LOKALI

FLORIANA

IT-TMIEN LEĠIŻLATURA

LAQGĦA NUMRU 49
3 ta’ Mejju 2022
Id-disa’ u erbgħin (49) seduta tat-tmien leġislatura tal-Kunsill Lokali Floriana nżammet nhar it-Tlieta 3
ta’ Mejju 2022 fit-3.30pm. Il-laqgħa nżammet fl-uffiċċju amministrattiv tad-Dar tal-Kunsill.

PREŻENTI :Is-Sur Vincent Borg

( VB )

Viċi Sindku

Is-Sinjorina Davina Sammut Hili

( DSH)

Kunsillier

Is-Sur James A Ellul

( JAE )

Kunsillier

Is-Sinjorina Justine Palmier

( JP )

Kunsillier

Is-Sur Albert Demarco

( AD )

Kunsillier

SKUŻATI:-

Membri tal-Pubbliku

0

UFFIĊJAL PREŻENTI :Malcolm Agius Muscat

Segretarju Eżekuttiv
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MINUTI
48.1

QARI TAL-ITTRI TA’ APOLOĠIJI

48.1.1.

Ma kienx hemm ittri ta’ apoloġiji.

48.2

AĊĊETTAZZJONI

TAL-KARIGA U ĠURAMENT TAL-ĦATRA TA’

SINDKU

U

VIĊI-SINDKU,

U

APPROVAZZJONI TA’ BDIL FIL-FIRMATARJI

48.2.1.

Il-Viċi Sindku VB ressaq quddiem il-Kunsill ittra mingħand is-Sa Davina Sammut Hili fejn
ressqet ir-riżenja tagħha minn Sindku u rringrazzjat lil sħabha kunsilliera kif ukoll lill-istaff
amministrattiv tal-għajnuna tagħhom matul il-qadi tal-kariga tagħha.

48.2.2.

Għalhekk is-SE ressaq l-ittra t’aċċettazzjoni tal-kariga ta’ sindku quddiem is-Sur Vincent
Borg li min-naħa tiegħu aċċetta l-kariga u ffirma l-aċċettazzjoni. Ittieħed ġurament
quddiem il-Kummissarju għall-Ġustizzja preżenti u għalhekk minn dak il-ħin ġie dikjarat
bħala Sindku.

48.2.3.

Minħabba li għaldaqstant, il-kariga ta’ viċi sindku ġiet vakanti, is-Sindku VB dar fuq ilkunsilliera li ġabet l-aktar voti fost il-partit li ġab l-aktar voti fl-aħħar elezzjoni, is-Sa Davina
Sammut Hili, u staqsa jekk taċċettax il-kariga ta’ viċi sindku.

48.2.4.

Is-Sa Davina Sammut Hili qalet li minħabba l-karigi ġodda li għandha, ma tistax taċċetta
karigi ulterjuri, u għalhekk irrifjutat il-kariga ta’ viċi sindku.

48.2.5.

Is-Sindku VB staqsa lill-Kunsillier AD, bħala l-kunsillier li kien imiss skont l-ordni ta’ min ġab
l-aktar voti fost il-partit li ġab l-aktar voti fl-aħħar elezzjoni, u staqsa jekk jaċċettax il-kariga
ta’ viċi sindku. Is-Sur AD aċċetta l-kariga ta’ viċi sindku.

48.2.6.

Is-SE ppreżenta quddiem is-Sur AD l-ittra ta’ aċċettazzjoni li ġiet iffirmata. Ittieħed
ġurament quddiem Kummissarju għall-Ġustizzja preżenti u għalhekk minn dak il-ħin, isSur AD ġie dikjarat bħala l-Viċi Sindku tal-lokalità.

48.2.7.

Is-SE nforma lill-Kunsill li kien hemm bżonn li jinbidlu l-firmatarji mal-banek u dan sabiex
l-operat tal-Kunsill ikun jista’ jibqa’ għaddej b’mod normali. Il-Kunsill approva b’mod
unanimu li jinbidlu l-firmatarji skont il-karigi ġodda.

48.2.8.

Is-Sindku VB qal li xtaq jirringrazzja lill-kollega tiegħu, is-Sa Davina Sammut Hili, għaxxogħol kbir li għamlet fil-Kunsill Lokali Floriana f’dawn l-aħħar snin – sebgħa minnhom
bħala sindku tal-lokalità, u rringrazzja ta’ dak kollu li għamlet għall-Floriana. Huwa kompla
billi awguralha kuraġġ għall-ħidma l-ġdida tagħha bħala Onorevoli Membru Parlamentari,
u awguralha kull suċċess.
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48.3

TMIEM IL-LAQGĦA

48.3.1.

Il-laqgħa intemmet fl-15:50.

Konfermati, illum it-Tlieta 17 ta’ Mejju 2022

(iffirmati)
Vincent Borg
Sindku

(iffirmati)
Malcolm Agius Muscat
Segretarju Eżekuttiv
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