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LLee  vviinnggtt--nneeuuff  mmaarrss  ddeeuuxx  mmiillllee  ddiixx--sseepptt,,  àà  ddiixx  nneeuuff  hheeuurreess  ttrreennttee,,  llee  CCoonnsseeiill  MMuunniicciippaall  ddee  llaa  ccoommmmuunnee  ddee  

CChhooiissyy--llee  RRooii,,  llééggaalleemmeenntt  ccoonnvvooqquuéé  àà  ddoommiicciillee  ppaarr  ééccrriitt  llee  2211  MMaarrss  22001177,,  ss''eesstt  rrééuunnii  SSaallllee  dduu  CCoonnsseeiill  

MMuunniicciippaall,,  HHôôtteell  ddee  VViillllee,,  ssoouuss  llaa  pprrééssiiddeennccee  ddee  DDiiddiieerr  GGUUIILLLLAAUUMMEE,,  MMaaiirree..    

 

 

ÉÉ tt aa ii ee nn tt   pp rr éé ss ee nn tt ss  : 

 

MM. GUILLAUME Didier, BRAHIMI Nadia, ID ELOUALI Ali, DESPRÈS Catherine, AOUMMIS Hassan, MASSÉ Elodie, 

ARNAUD Anne Marie, LUC Nadine, ROCHE Gabriel, ENNAOURA Hafid, TISLER Frédéric, BOIVIN Bernard, CATOIRE 

Marion, ATHÉA Bernard, GUINERY Annick, DUPUY Gilles, BLOUIN VALENTIN Anne, LEROY Sylvie, NEUVILLE 

Christophe, MORO Christiane, GRASSET-PRIAN Chantal, RIFFAUD Isabelle, BELLIER Carole, MELY Laurent, LEONCE 

Vanessa, ALIROL Béatrice, PANETTA Tonino, COELHO Vasco, BERCIER Corinne, OSTERMEYER Sushma, DRUART 

Frédéric, SALIM Malika, THIAM Moustapha, PERYAGH Yves, BARON Monique. 

 

ÉÉ tt aa ii ee nn tt   rr ee pp rr éé ss ee nn tt éé ss  :  

 

M. DIGUET Patrice  mandat à Mme LUC Nadine 

Mme JUHEL Françoise mandat à Mme BRAHIMI Nadia (arrivée au 5
ème

 point) 

Mme BENKAHLA Malika mandat à M. ENNAOURA Hafid 

M. HERVY Patrick  mandat à M. DUPUY Gilles 

M. ZIEGELMEYER Laurent  mandat à Mme ARNAUD Anne Marie 

M. GILLERY Ludovic  mandat à Mme CATOIRE Marion 

M. BRIENNON Jean Marc  mandat à Mme ALIROL Béatrice 

Mme FRANCISOT Amandine mandat à M. COELHO Vasco. 

  

ÉÉ tt aa ii tt   aa bb ss ee nn tt  : / 

  

SS ee cc rr éé tt aa ii rr ee   dd ee   ss éé aa nn cc ee  :   Mme LEONCE Vanessa. 

  

 

 

Après avoir procédé à l'appel nominal des conseillers en exercice et constaté que le quorum était atteint pour la 

validité des délibérations, Monsieur le Maire soumet aux membres de l’assemblée l’ordre du jour de la présente 

séance qui est adopté à l’unanimité. 

 

Après examen des dossiers : 
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 HABITAT 

17.021 
AApppprroouuvvee  llaa  ccoonnvveennttiioonn  dd’’oobbjjeeccttiiffss  àà  ppaasssseerr  aavveecc  ll’’AAggeennccee  ddééppaarrtteemmeennttaallee  dd’’iinnffoorrmmaattiioonn  ssuurr  llee  llooggeemmeenntt  dduu  VVaall--ddee--

MMaarrnnee  ((AADDIILL  ppoouurr  llaa  rreeccoonndduuccttiioonn  ddee  llaa  ppeerrmmaanneennccee  mmeennssuueellllee  àà  CChhooiissyy--llee--RRooii  eett  aauuttoorriissee  llee  MMaaiirree  oouu  àà  ddééffaauutt  ssoonn  

rreepprréésseennttaanntt  àà  ssiiggnneerr  cceettttee  ccoonnvveennttiioonn..  

17.022 
AApppprroouuvvee  lleess  ccoonnvveennttiioonnss  àà  iinntteerrvveenniirr  eennttrree  llaa  VViillllee  ddee  CChhooiissyy  llee  RRooii  eett  lleess  aassssoocciiaattiioonnss  ::  ««  LLEE  RREELLAAIISS  9944»»,,    LL’’AAUUVVMM  »»  eett  

««LLEE  CCLLLLAAJJ  »»,,  ppoouurr  ddeess  mmeessuurreess  dd’’aaccccoommppaaggnneemmeenntt  ssoocciiaall  lliiééeess  aauu  llooggeemmeenntt  ((AASSSSLL)),,  ppoouurr  ll’’aannnnééee  22001177  eett  aauuttoorriissee  

MMoonnssiieeuurr  llee  MMaaiirree  oouu  àà  ddééffaauutt  ssoonn  rreepprréésseennttaanntt,,  àà  ssiiggnneerr  cceess  ccoonnvveennttiioonnss  eett  ttoouutt  ddooccuummeenntt  yy  aafffféérreenntt..  

17.023 

AAccccoorrddee  ssaa  ggaarraannttiiee  dd’’eemmpprruunntt  àà  VVAALLOOPPHHIISS  HHAABBIITTAATT  aaffiinn  ddee  ffiinnaanncceerr  llaa  ccoonnssttrruuccttiioonn  ddee  6600  llooggeemmeennttss  llooccaattiiffss  ssoocciiaauuxx,,  

rrééssiiddeennccee  ddeess  TTrrooèènneess,,  5544  PPLLUUSS//66  PPLLAAII  ssiittuuééss  112255,,  aavveennuuee  dd’’AAllffoorrttvviillllee  eett  aauuttoorriissee  llee  MMaaiirree  àà  ssiiggnneerr  llaa  ccoonnvveennttiioonn  ddee  

rréésseerrvvaattiioonn  ddee  1122  llooggeemmeennttss  aauu  pprrooffiitt  ddee  llaa  VViillllee,,  eenn  ccoonnttrreeppaarrttiiee  ddee  llaa  ggaarraannttiiee  dd’’eemmpprruunntt  aaccccoorrddééee  ppaarr  cceellllee--ccii  àà  

VVaalloopphhiiss  HHaabbiittaatt..  

17.024 

RRééiittèèrree  ssaa  ggaarraannttiiee  ppoouurr  llee  rrééaamméénnaaggeemmeenntt  ddeess  pprrêêttss  PPLLII  ttrraavvaauuxx  nn°°11115588778811  eett  nn°°11116633777788  ccoonnttrraaccttééss  ppaarr  llaa  SSAA  HHLLMM  lleess  

CCiittééss  JJaarrddiinnss  ddee  llaa  RRééggiioonn  PPaarriissiieennnnee,,  aauujjoouurrdd’’hhuuii  NNOOVVIIGGEERREE,,  aauupprrèèss  ddee  llaa  CC..DD..CC..  eenn  22001100  ppoouurr  ll’’aaccqquuiissiittiioonn--aamméélliioorraattiioonn  

ddee  88  ppaavviilllloonnss  llooccaattiiffss  PPLLUUSS//PPLLII,,  ssiittuuééss  22  àà  99  aallllééee  ddeess  MMééssaannggeess  eett  llaa  ccoonnssttrruuccttiioonn  ddee  1100  ppaavviilllloonnss  llooccaattiiffss  PPLLII  ssiittuuééss  1100  àà  

1177  aallllééee  ddeess  IIrriiss  eett  aauuttoorriissee  llee  MMaaiirree  àà  iinntteerrvveenniirr  àà  ll’’aavveennaanntt  qquuii  sseerraa  ppaasssséé  eennttrree  llaa  CCaaiissssee  ddeess  DDééppôôttss  eett  CCoonnssiiggnnaattiioonnss  eett  

ll''eemmpprruunntteeuurr..  DDééccllaarree  qquuee  lleess  ccoonnvveennttiioonnss  ddee  ccoonnttrreeppaarrttiiee  ddee  ggaarraannttiiee  dd’’eemmpprruunntt  rréésseerrvvaanntt  àà  llaa  VViillllee  22  ppaavviilllloonnss  TT44  PPLLUUSS  

eett  22  ppaavviilllloonnss  TT33  PPLLII  ddaannss  lleess  ooppéérraattiioonnss  pprréécciittééeess  ssoonntt  iinncchhaannggééeess..  

 RESSOURCES HUMAINES 
17.025 AApppprroouuvvee  llaa  mmooddiiffiiccaattiioonn  dduu  ttaabblleeaauu  ddeess  eeffffeeccttiiffss  dduu  ppeerrssoonnnneell  ccoommmmuunnaall..  

17.026 
DDéécciiddee  ddee  llaa  ccrrééaattiioonn  ddaannss  ll’’eeffffeeccttiiff  dduu  ppeerrssoonnnneell  ccoommmmuunnaall  dd’’uunn  ppoossttee  dd’’aattttaacchhéé  tteerrrriittoorriiaall  cchhaarrggéé  dd’’aanniimmeerr  eett  ddee  

ccoooorrddoonnnneerr  llee  pprrooggrraammmmee  dd’’aaccttiioonn  FFIISSAACC  eenn  vvuuee  ddee  mmoobbiilliisseerr  ddeess  mmooyyeennss  ssppéécciiffiiqquueess  ppoouurr  llee  ddéévveellooppppeemmeenntt  dduu  

ccoommmmeerrccee  dduu  cceennttrree--vviillllee..    

17.027 

DDéécciiddee  ddee  ccoonnffiieerr  aauu  CCeennttrree  IInntteerrddééppaarrtteemmeennttaall  ddee  ggeessttiioonn  ddee  llaa  ppeettiittee  ccoouurroonnnnee,,  ll’’oorrggaanniissaattiioonn  ddeess  ccoommmmiissssiioonnss  ddee  

sséélleeccttiioonn  pprrooffeessssiioonnnneellllee  ppoouurr  lleess  ggrraaddeess  eett  llee  nnoommbbrree  dd’’eemmppllooiiss  pprréévvuuss  ppaarr  llee  pprrooggrraammmmee  pplluurriiaannnnuueell  dd’’aaccccèèss  àà  

ll’’eemmppllooii  ttiittuullaaiirree  ddee  llaa  ccoolllleeccttiivviittéé  eett  aauuttoorriissee  MMoonnssiieeuurr  llee  MMaaiirree,,  oouu  ssoonn  rreepprréésseennttaanntt,,  àà  ssiiggnneerr  llaa  ccoonnvveennttiioonn  àà  ppaasssseerr  

aavveecc  llee  CCIIGG  aaiinnssii  qquuee  ttoouutt  ddooccuummeenntt  yy  aafffféérreenntt..    

 DEVELOPPEMENT DURABLE 

17.028 
DDéécciiddee  llaa  mmiissee  eenn  ppllaaccee  dduu  ppeerrmmiiss  ddee  vvééggééttaalliisseerr,,  aapppprroouuvvee  llaa  ccoonnvveennttiioonn  dd’’ooccccuuppaattiioonn  tteemmppoorraaiirree  dduu  ddoommaaiinnee  ppuubblliicc  

ppeerrmmeettttaanntt  llaa  mmiissee  eenn  ppllaaccee  dduu  ddiitt  ppeerrmmiiss  eett  aauuttoorriissee  MMoonnssiieeuurr  llee  MMaaiirree  oouu  ssoonn  rreepprréésseennttaanntt,,  àà  ssiiggnneerr  llaaddiittee  ccoonnvveennttiioonn..  

17.029 

AApppprroouuvvee  llaa  ccoonnvveennttiioonn  àà  ppaasssseerr  aavveecc  ll’’aassssoocciiaattiioonn  ««  AAuu  ffiill  ddee  ll’’eeaauu  »»,,  rreellaattiivvee  àà  llaa  mmiissee  eenn  sseerrvviiccee  eenn  22001177,,  dd’’uunn  ppaasssseeuurr  

ddee  rriivveess  ssuurr  llaa  SSeeiinnee  eett  aauuttoorriissee  MMoonnssiieeuurr  llee  MMaaiirree  àà  ssiiggnneerr  llaaddiittee  ccoonnvveennttiioonn,,  ssoolllliicciittee  dduu  DDééppaarrtteemmeenntt  dduu  VVaall  ddee  MMaarrnnee  

uunnee  ppaarrttiicciippaattiioonn  ffiinnaanncciièèrree  eett  ssoolllliicciittee  ll’’aauuttoorriissaattiioonn  aauupprrèèss  ddee  VVooiieess  NNaavviiggaabblleess  ddee  FFrraannccee,,  ppoouurr  ll’’ooccccuuppaattiioonn  dduu  

ddoommaaiinnee  ppuubblliicc  fflluuvviiaall..  

 TRAVAUX – URBANISME – CADRE DE VIE 

17.030 
AApppprroouuvvee  ll’’aaddhhééssiioonn  ddee  llaa  VViillllee  ddee  CChhooiissyy--llee--RRooii  àà  ll’’AAssssoocciiaattiioonn  ddeess  VViilllleess  ppoouurr  llaa  PPrroopprreettéé  UUrrbbaaiinnee  ((AA..VV..PP..UU))  àà  ccoommpptteerr  

ddee  ll’’aannnnééee  22001177,,  aauuttoorriissee  MMoonnssiieeuurr  llee  MMaaiirree  oouu  ssoonn  rreepprréésseennttaanntt  àà  ssiiggnneerr  ttoouutteess  lleess  ppiièècceess  aafffféérreenntteess  àà  ll’’eexxééccuuttiioonn  ddee  llaa  

pprréésseennttee  aaddhhééssiioonn  eett  ddééssiiggnnee  MMoonnssiieeuurr  BBeerrnnaarrdd  BBOOIIVVIINN,,  aaddjjooiinntt  aauu  MMaaiirree,,  ppoouurr  rreepprréésseenntteerr  llaa  VViillllee  àà  ll’’AAVVPPUU.. 

 ADMINISTRATION GENERALE 

17.031 

AApppprroouuvvee  llaa  ccoonnssttiittuuttiioonn  dd’’uunn  ggrroouuppeemmeenntt  ddee  ccoommmmaannddeess  eennttrree  llaa  ccoommmmuunnee  ddee  CChhooiissyy--llee--RRooii  eett  llee  CCeennttrree  ccoommmmuunnaall  

dd’’aaccttiioonn  ssoocciiaallee,,  ppoouurr  llaa  ffoouurrnniittuurree  eett  lliivvrraaiissoonn  ddee  ffoouurrnniittuurreess  ddee  bbuurreeaauu,,  ddee  ppaappiieerrss,,  dd’’eennvveellooppppeess  eett  ddee  ccoonnssoommmmaabblleess  

iinnffoorrmmaattiiqquueess  ppoouurr  ppeettiitteess  iimmpprriimmaanntteess  ddeess  ddeeuuxx  ppeerrssoonnnneess  ppuubblliiqquueess  eett  llaa  ccoonnvveennttiioonn  qquuii  ddééffiinniitt  lleess  ccoonnddiittiioonnss  ddee  

ffoonnccttiioonnnneemmeenntt  dduuddiitt  ggrroouuppeemmeenntt  eett  aauuttoorriissee  MMoonnssiieeuurr  llee  MMaaiirree  oouu  ssoonn  rreepprréésseennttaanntt  àà  ssiiggnneerr  llaa  ccoonnvveennttiioonn  eett  ttoouutt  

ddooccuummeenntt  aafffféérreenntt  àà  ccee  ggrroouuppeemmeenntt  ddee  ccoommmmaannddeess..  

17.032 

AApppprroouuvvee  llaa  ccoonnssttiittuuttiioonn  dd’’uunn  ggrroouuppeemmeenntt  ddee  ccoommmmaannddeess  eennttrree  llaa  ccoommmmuunnee  ddee  CChhooiissyy--llee--RRooii  eett  llee  CCeennttrree  ccoommmmuunnaall  

dd’’aaccttiioonn  ssoocciiaallee  ppoouurr  llaa  ffoouurrnniittuurree  eett  lliivvrraaiissoonn  ddee  pprroodduuiittss  eett  mmaattéérriieellss  eett  mmaattéérriieellss  dd’’eennttrreettiieenn  eett  dd’’hhyyggiièènnee,,  dd’’aarrttiicclleess  ddee  

ddrroogguueerriiee  eett  dd’’aarrttss  ddee  llaa  ttaabbllee  ddeess  ddeeuuxx  ppeerrssoonnnneess  ppuubblliiqquueess  eett  llaa  ccoonnvveennttiioonn  qquuii  ddééffiinniitt  lleess  ccoonnddiittiioonnss  ddee  

ffoonnccttiioonnnneemmeenntt  dduuddiitt  ggrroouuppeemmeenntt  eett  aauuttoorriissee  llee  MMaaiirree  oouu  ssoonn  rreepprréésseennttaanntt  àà  ssiiggnneerr  llaa  ccoonnvveennttiioonn  eett  ttoouutt  ddooccuummeenntt  

aafffféérreenntt  àà  ccee  ggrroouuppeemmeenntt  ddee  ccoommmmaannddeess..  

17.033 

AApppprroouuvvee  lleess  mmooddiiffiiccaattiioonnss  ddee  llaa  ccoonnvveennttiioonn  ccoonnssttiittuuttiivvee  dduu  GGrroouuppeemmeenntt  dd’’IInnttéérrêêtt  PPuubblliicc  CCiittéé  ddeess  MMééttiieerrss  dduu  VVaall--ddee--

MMaarrnnee  »»,,  aaffiinn  qquuee  ssaa  ccoommppttaabbiilliittéé  eett  ssaa  ggeessttiioonn  ssooiieenntt  aassssuurrééeess  sseelloonn  lleess  rrèègglleess  ddee  ddrrooiitt  ppuubblliicc,,  aaccttee  ll’’aarrrriivvééee  dd’’uunn  

nnoouuvveeaauu  mmeemmbbrree  aauu  sseeiinn  ddeess  mmeemmbbrreess  dduu  GGIIPP,,    llaa  CChhaammbbrree  ddee  CCoommmmeerrccee  eett  ddee  ll’’IInndduussttrriiee  PPaarriiss  IIllee  ddee  FFrraannccee  eett  aauuttoorriissee  

llee  MMaaiirree  oouu  ssoonn  rreepprréésseennttaanntt  àà  ssiiggnneerr  llaa  ccoonnvveennttiioonn  ccoonnssttiittuuttiivvee  mmooddiiffiiééee  eett  ttoouutt  aauuttrree  ddooccuummeenntt  lliiéé  àà  ll’’eexxééccuuttiioonn  ddee  ccee  

ddoossssiieerr..  
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17.034 
AApppprroouuvvee  llaa  ccoonnvveennttiioonn  àà  ppaasssseerr  aavveecc  llee  CCoommiittéé  ddeess  ŒŒuuvvrreess  ssoocciiaalleess  dduu  ppeerrssoonnnneell,,  ppoouurr  ll’’aattttrriibbuuttiioonn  ddee  llaa  ssuubbvveennttiioonn  

22001177  eett  aauuttoorriissee  MMoonnssiieeuurr  llee  MMaaiirree  oouu  ssoonn  rreepprréésseennttaanntt  àà  ssiiggnneerr  llaaddiittee  ccoonnvveennttiioonn..  

17.035 
DDéécciiddee  dd’’uunnee  pprreemmiièèrree  rrééppaarrttiittiioonn  ddee  llaa  ssuubbvveennttiioonn  mmuunniicciippaallee  aalllloouuééee  aauuxx  aassssoocciiaattiioonnss  llooccaalleess  ppoouurr  llooccaattiioonn  dd’’uunn  

ttrraannssppoorrtt  ccoolllleeccttiiff,,  ppoouurr  lleess  aassssoocciiaattiioonnss  ssuuiivvaanntteess  aayyaanntt  rreemmppllii  uunn  ddoossssiieerr  ssppéécciiffiiqquuee,,  eett  ddoonntt  llee  pprroojjeett  rreessppeeccttee  lleess  

ccrriittèèrreess  ééttaabblliiss..  

17.036 
DDééccllaarree  qquuee  MMoonnssiieeuurr  llee  MMaaiirree  aa  rreenndduu  ccoommppttee  ddeess  ddéécciissiioonnss  nn°°  1166..338844  àà  nn°°  1166..441100  eett  nn°°  1177..000011  àà  nn°°  1177..007744  pprriisseess  

ccoonnffoorrmméémmeenntt  aauuxx  ddiissppoossiittiioonnss  ddee  ll''aarrttiiccllee  LL  22112222..2222  dduu  CCooddee  GGéénnéérraall  ddeess  CCoolllleeccttiivviittééss  TTeerrrriittoorriiaalleess..  

 EXERCICE DES MANDATS LOCAUX 

17.037 

RReemmppllaacceemmeenntt  dduu  1166èèmmee  aaddjjooiinntt  aauu  MMaaiirree  ((qquuaarrttiieerr))  ::  DDéécciiddee  qquuee  ll’’aaddjjooiinntt  qquuii  sseerraa  ddééssiiggnnéé,,  ooccccuuppeerraa,,  ddaannss  ll’’oorrddrree  dduu  

ttaabblleeaauu,,  llee  mmêêmmee  rraanngg  qquuee  ll’’éélluu  qquuii  ooccccuuppaaiitt  pprrééccééddeemmmmeenntt  llee  ppoossttee  ddeevveennuu  vvaaccaanntt  eett  pprrooccèèddee  àà  llaa  ddééssiiggnnaattiioonn  dduu  

1166èèmmee  aaddjjooiinntt  aauu  MMaaiirree,,  aauu  ssccrruuttiinn  sseeccrreett  àà  llaa  mmaajjoorriittéé  aabbssoolluuee..  

MMaaddaammee  AAnnnniicckk  GGUUIINNEERRYY,,  aayyaanntt  oobbtteennuu  llaa  mmaajjoorriittéé  aabbssoolluuee,,  aa  ééttéé  pprrooccllaammééee  1166èèmmee  aaddjjooiinnttee  aauu  MMaaiirree  

17.038 

MMooddiiffiiee  ccoommmmee  ssuuiitt  llaa  ddééssiiggnnaattiioonn  ddeess  rreepprréésseennttaannttss  ddee  llaa  vviillllee  ddaannss  ddiifffféérreenntteess  iinnssttaanncceess  ddee  llaa  vviillllee  ::  

CCoommmmiissssiioonn  dd’’AAppppeell  dd’’ooffffrreess  ::    

MMmmee  AAnnnnee  MMaarriiee  AARRNNAAUUDD  ((rreemmppllaaccee  MMmmee  MMaarriioonn  CCaattooiirree))  

CCoommmmiissssiioonn  ddeess  mmaarrcchhééss  ddee  ttrraavvaauuxx  ::    

MMmmee  AAnnnnee  MMaarriiee  AARRNNAAUUDD  ((rreemmppllaaccee  MMmmee  MMaarriioonn  CCaattooiirree))  

CCoommmmiissssiioonn  ccoonnssuullttaattiivvee  ddeess  sseerrvviicceess  ppuubblliiccss  llooccaauuxx  ::    

MMmmee  AAnnnniicckk  GGUUIINNEERRYY,,  ddéélléégguuééee  ttiittuullaaiirree  ((rreemmppllaaccee  MMmmee  MMaalliikkaa  BBEENNKKAAHHLLAA))  

MMmmee  MMaalliikkaa  BBEENNKKAAHHLLAA,,  ddéélléégguuééee  ssuuppppllééaannttee  ((rreemmppllaaccee  MMmmee  AAnnnniicckk  GGUUIINNEERRYY))  

SSIICCUUCCVV  ((SSyynnddiiccaatt  IInntteerrccoommmmuunnaall  ddee  CChhaauuffffaaggee  UUrrbbaaiinn  CChhooiissyy//VViittrryy))  ::    

MMmmee  CChhrriissttiiaannee  MMOORROO,,  ddéélléégguuééee  ttiittuullaaiirree  ((rreemmppllaaccee  MM..  HHaaffiidd  EENNNNAAOOUURRAA))::  

CCoopprroopprriiééttéé  RRééssiiddeennccee  dduu  PPaarrcc  ((1133  AAvveennuuee  LL..  GGoouurrddaauulltt))  ::    

MMmmee  NNaaddiinnee  LLUUCC,,  ddéélléégguuééee  ttiittuullaaiirree  ((rreemmppllaaccee  MM..  LLuuddoovviicc  GGIILLLLEERRYY))  

MM..  LLuuddoovviicc  GGIILLLLEERRYY,,  ddéélléégguuéé  ssuuppppllééaanntt  ((rreemmppllaaccee  MMmmee  NNaaddiinnee  LLUUCC))  

CCoopprroopprriiééttéé  44//66  ppaassssaaggee  BBeerrttrraanndd  ::  

MMmmee  AAnnnniicckk  GGUUIINNEERRYY,,  ddéélléégguuééee  ttiittuullaaiirree  ((rreemmppllaaccee  MMmmee  MMaalliikkaa  BBEENNKKAAHHLLAA))  

CCoonnsseeiill  dd’’ééccoollee  mmaatteerrnneellllee  VViiccttoorr  HHuuggoo  ::    

MMmmee  AAnnnnee  MMaarriiee  AARRNNAAUUDD  ((rreemmppllaaccee  MMmmee  MMaalliikkaa  BBEENNKKAAHHLLAA))  

  

  

  

  

FFaaiitt  eenn  MMaaiirriiee  àà  CChhooiissyy  llee  RRooii,,  llee  3300  MMaarrss  22001177..  
  

DDiiddiieerr  GGUUIILLLLAAUUMMEE  
MMaaiirree  ddee  CChhooiissyy--llee--RRooii  
VViiccee--pprrééssiiddeenntt  dduu  CCoonnsseeiill  ddééppaarrtteemmeennttaall  dduu  VVaall--ddee--MMaarrnnee..  


