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 املحلية الجماعات
  

 سوسة
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       القــــرارات

  

  

  المحلية عاتالجما

  

  سوسة

  

 يتعلق 2020 فيفري 16  في مؤرخ 2020   لسنة 20 عدد قرار

 بمخالفات المتعلقة و المرتكبة بالجنح الخاصة الخطايا تعريفة بضبط

  البلدية بالمنطقة الصحة حفظ

 و المرتكبة بالجنح الخاصة الخطايا تعريفة ضبط في ترتيبي قرار

  البلدية بالمنطقة الصحة حفظ بمخالفات المتعلقة

  بلدية رئيس

  خالد اقبال محمد

  

  ميدون جربة

  

 يتعلق 2020 مارس 10  في مؤرخ 2020   لسنة 4 عدد قرار

  بميدون البلدي المسرح إستغالل على معلوم بتوظيف

        

  قــــــــــــــرار

    ميدون، جربة بلدية رئيس إن       

 ماي 9 في المؤرخ 2018 لسنة 29 عدد القانون على اإلطالع بعد

   المحلية، الجماعات بمجلة المتعلق 2018

 11 عدد القانـــون بمقتضى الصادرة المحلية الجبايـة مجلـة على و

 إتمامها و تنقيحهــا تم كما ،1997 فيفري 3 في المؤرخ 1997 لسنة

  ،الالحقة بالنصوص

 1985 أفريل 8 في المؤرخ 85 لسنة 572 عدد األمر على و

  ، ميــدون جربـــة بلديــة بإحداث المتعـلق

 و 2016 جوان 13 في المؤرخ 2016 لسنة 805 عدد األمر على و

 في المحلية للجماعات المرخص المعاليم تعريفة بضبط المتعـلق

  ، استخالصها

 النيابية للمدة ميدون جربة لبلدية البلدي المجلس تركيز محضر على و

  ، 2018 جوان 27 بتاريخ 2018-2023

 جلسته في ميدون جربة لبلدية البلدي المجلس محضر على و

  ، 2018 أوت 04 بتاريخ اإلستثنائية

 2020 لسنة األولى العادية دورته في البلدي المجلس مداولة على و

  ، 2020فيفري 29 بتاريخ

  يلــــــــــي ما قــــــــــــرر

 البلدي المسرح استغالل على معلوم توظيف يقع : األول الفصل

  : التالية التعريفة حسب بميدون

  .ختان أو عرس حفل كل على دينار 500 -    

   .للخواص بالنسبة بمقابل عرض كل على دينار 1000 -    

 و للجمعيات بالنسبة بمقابل عرض كل على دينار 150 -    

  .المنظمات

 و الخيرية الجمعيات كل المعلوم هذا أداء من تعفى : الثاني الفصل

 بالمسرح تظاهرات إقامة عند المحلية التربوية و الثقافية لمؤسساتا

   البلدي،

 18 بتاريخ 124/92 عدد البلدي بالقرار العمل يلغى : الثالث الفصل

 الهواء مسرح استغالل على معلوم بتوظيف المتعلق و 1992 جويلية

   بميدون، الطلق

 للمالية ابضهاق و ميدون جربة لبلدية العام الكاتب : الرابع الفصل

   القرار، هذا بتنفيذ يخصه فيما كل مكلفان

  بلدية رئيس

  الحجام  لسعد
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  قــالحـــــــــــــــــمال
 

  



  25عــــــدد   2020 أفريل 18 ––الجريدة الرسمية للجماعات المحلية   1422صفحــة 



  1423صفحـة   2020 أفريل 18 ––الجريدة الرسمية للجماعات المحلية   25عـــــدد 



  25عــــــدد   2020 أفريل 18 ––الجريدة الرسمية للجماعات المحلية   1424صفحــة 



  1425صفحـة   2020 أفريل 18 ––الجريدة الرسمية للجماعات المحلية   25عـــــدد 



  25عــــــدد   2020 أفريل 18 ––الجريدة الرسمية للجماعات المحلية   1426صفحــة 



  1427صفحـة   2020 أفريل 18 ––الجريدة الرسمية للجماعات المحلية   25عـــــدد 



  25عــــــدد   2020 أفريل 18 ––الجريدة الرسمية للجماعات المحلية   1428صفحــة 

 


