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        ــراراتالقــ

      
  المحلیة الجماعات

  

  ھالل قصر

  

 2020 مارس 14  في مؤرخ 2020   لسنة 9 عدد قرار
  األسبوعیة السوق انتصاب بمنع يتعلق

 باستثناء لبقصر ھال األسبوعیة السوق انتصاب يمنع
 االثنین يوم من بداية ذلك و غیر ال الغالل و الخضر بیع
  . آخر إشعار نحی إلى 2020 مارس 16

  

  بلدية رئیس   
  القابسي  األزھر

  

------------------  

 مارس 15  في مؤرخ 2020   لسنة 10 عدد قرار
 الزواج عقد خالل الحاضرين عدد بتحديد يتعلق 2020
  بالبلدية

 الزواج عقود إبرام خالل المدعووين حضور باتا منعا يمنع
 فقط شاھدين و الزوجین على الحضور يقتصر و بالبلدية

 إلى 2020 مارس 16 اإلثنین يوم من بداية ذلك و 
  . آخر إشعار حین

  

  بلدية رئیس   
  القابسي  األزھر

  

------------------  

 مارس 11  في مؤرخ 2020   لسنة 11 عدد قرار
 بالمقاھي الشیشة النرجیلة تناول بمنع يتعلق 2020

  المماثلة الفضاءات و

 الفضاءات و يبالمقاھ الشیشة النرجیلة تناول منع  -
  .  المماثلة

 الغذائیة المواد و للعموم عرضه و الخبز توزيع منع -
 إجبارية و العموم متناول في المرطبات مثل األخرى

  . قفازات بواسطة البائع من تسلیمھا

  بلدية رئیس
  القابسي  األزھر

  

------------------  

 مارس 15  في مؤرخ 2020   لسنة 13 عدد قرار
  األنترنات و األلعاب قاعات غلقب يتعلق 2020

 المشابھة األنشطة و األنترنات و األلعاب قاعات تغلق
 16 اإلثنین يوم من بداية ذلك و  الخاصة بالقاعات

  . آخر إشعار حین إلى 2020 مارس

  بلدية رئیس
  القابسي  األزھر

  

------------------  

 مارس 15  في مؤرخ 2020   لسنة 14 عدد قرار
  الخاصة بالقاعات الحفالت بمنع يتعلق 2020

 و الخاصة بالقاعات التجمعات و الحفالت تنظیم يمنع
 حین إلى 2020 مارس 16 اإلثنین يوم من بداية ذلك

  . آخر إشعار

  بلدية رئیس
  القابسي  األزھر

  

------------------  

  بوحجر

  

 2020 مارس 18  في مؤرخ 2020   لسنة 1 عدد قرار
 بالملفات الداخلیة المناظرة تنظیم كیفیة بضبط يتعلق

 اإلداري بالسلك مستشار متصرف رتبة إلى للترقیة
  العمومیة لإلدارات المشترك
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 للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة بوحجر بلدية تنظم
 المشترك اإلداري بالسلك مستشار متصرف رتبة إلى

 بوحجر بلدية رئیس قرار ألحكام وفقا العمومیة لإلدارات
 كیفیة بضبط المتعلق 2020 مارس 19 في المؤرخ
 رتبة إلى للترقیة بالملفات الداخلیة المناظرة تنظیم

 لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك مستشار متصرف
  العمومیة

  02:ترقیتھم المراد األعوان عدد

  الموالیة واأليام 2020 ماي 08 :الترشحات فتح تاريخ

   2020 جوان 08 :الترشحات ختم تاريخ

  2020 جويلیة 08 : المناظرة لجنة إجتماع تاريخ

  بلدية رئیس
ــــد  الوھــــاب عب

  المحمدي 
  

------------------  

 2020 مارس 18  في مؤرخ 2020   لسنة 2 عدد قرار
 رتبة إلى للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة بفتح يتعلق

 لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك مستشار متصرف
  2020 سنة بعنوان بوحجر بلدية لفائدة العمومیة

 للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة بوحجر ببلدية يفتح
 المشترك اإلداري بالسلك مستشار متصرف رتبة إلى

 سنة بعنوان بوحجر بلدية لفائدة العمومیة لإلدارات
2020  

  02:ترقیتھم المراد األعوان عدد

  الموالیة واأليام 2020 ماي 08 :الترشحات فتح تاريخ

  2020 جوان 08 :الترشحات ختم تاريخ

  

  بلدية ئیسر     
  المحمدي  الوھاب دبع

  

------------------  

  
  

  
  

  الفحول عمیرة

  

 2020 مارس 13  في مؤرخ 2020   لسنة 1 عدد قرار
 الفیروس انتشار من التوقي إجراءات بتدعیم يتعلق

  . " الكورونا " الوبائي

 كورونا فیروس تفشي من المواطنین حماية إطار في
  : يلي ما تقرر

   اھيبالمق " الشیشة " األرجینا تناول يمنع ـ

 في المرطبات و كالخبز الغذائیة المواد ترك يمنع ـ
 بواسطة البائع من تسلیمھا يجب كما ، العموم متناول
  . قفازات

 إلى الثقافیة التظاھرات و العامة الجلسات عقد يمنع ـ
  . آخر اشعار حین

 المحالت في السائل الصابون استعمال ضرورة ـ
  . للعموم المفتوحة

 االستعمال ذات الكؤوس و وانياال استعمال ضرورة ـ
 مع المطاعم و المقاھي في ( jetable) الواحد

  . الكراسي و الطاوالت تعقیم على المداومة

 المداومة و الصحیة الوحدات على المحافظة ضرورة ـ
  . للعموم المفتوحة بالمحالت تعقیمھا على

 عند 190 الرقم على الطبي االسعاف إعالم ضرورة ـ
   . هللا رقد ال االصابة

  بلدية رئیس
  السوسي  جمال
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