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  املحـتــــوى
  

  

 املحلية الجماعات
  قليبية

  1430...............................................الضوضاء احداث بتحجير يتعلق 2019 ماي 24  في مؤرخ 2019   لسنة 12 عدد قرار

  1430..............................................األعوان مجموع ضبط بقرار يتعلق 2020 يفيفر 22 في مؤرخ 2020   لسنة 4 عدد قرار

  1430.................كورونا فيروز من التوقي إطار في الشيشة تدخين منع بقرار يتعلق 2020 مارس 12 في مؤرخ 2020   لسنة 5 عدد قرار

  1430......كورونا فيروس من التوقي إطار في االستهالكية المواد عرض منع بقرار يتعلق 2020 مارس 12 في مؤرخ 2020   لسنة 6 عدد قرار

  1430............................................................أنهج بتسمية يتعلق 2020 مارس 15 في مؤرخ 2020   لسنة 7 عدد قرار

 1430.....................................................الزواج عقود بابرام يتعلق 2020 مارس 15  في مؤرخ 2020   لسنة 9 عدد قرار
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       القــــرارات

  

  

  المحلية الجماعات

  قليبية

  

 يتعلق 2019 ماي 24  في مؤرخ 2019   لسنة 12 عدد قرار

  الضوضاء احداث بتحجير

  .قليبية بلدية منطقة كامل داخل المزعجة الضوضاء إحداث ُيحجر

  بلدية رئيس

  الحجام جمال

  

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

 يتعلق 2020 فيفري 22  في مؤرخ 2020   لسنة 4 عدد قرار

  األعوان مجموع ضبط بقرار

  األسالك مختلف في قليبية ببلدية األعوان مجموع يضبط مفصل قرار

  بلدية رئيس

  الحجام جمال

  

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

 يتعلق 2020 مارس 12  في مؤرخ 2020   لسنة 5 عدد قرار

  كورونا فيروز من التوقي إطار في الشيشة تدخين منع بقرار

 الورق ولعب الشيشة تدخين ُيمنع كورونا فيروز من التوقي إطار في

 المنطقة بكامل للعموم المفتوحة والمحالت المقاهي وخارج داخل

 انطالقا للتجديد قابل شهر لمدة قليبية لبلدية بالنظر الراجعة البلدية

 لهذا مخالف كل يتعرض و للعموم وتعليقه القرار هذا نشر تاريخ من

  .دينار 300 قدرها مالية لخطية القرار

  بلدية رئيس

  الحجام جمال

  

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

 يتعلق 2020 مارس 12  في مؤرخ 2020   لسنة 6 عدد قرار

  كورونا فيروس من التوقي إطار في االستهالكية المواد عرض منع بقرار

 أصحاب على ُيمنع المستجد كورونا فيروس من التوقي إطار في

 المواد عرض (المخابز ذلك في بما) للعموم المفتوحة المحالت

 ارتداء والزامية للعموم وعرضها الخبز وخاصة األساسية االستهالكية

 القرار هذا ألحكام المخالف ويتعرض والوزن البيع عملية أثناء القفازات

  .دينار 300 قدرها مالية لخطية

  بلدية رئيس

  الحجام جمال

  

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

 يتعلق 2020 مارس 15  في مؤرخ 2020   لسنة 7 عدد قرار

  أنهج بتسمية

 بلدية من الخطف وادي بمنطقة والشوارع األنهج بعض تسمية قرار

  .قليبية

  بلدية رئيس

  الحجام جمال

  

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

 يتعلق 2020 مارس 15  في مؤرخ 2020   لسنة 9 عدد قرار

  الزواج عقود بابرام

 عقود ابرام عند الحضور يقتصر كورونا فيروس انتشار من للتوقي

  .سواهم دون والشاهدين الزوجين على الزواج

  بلدية رئيس

  الحجام جمال
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  قــالحـــــــــــــــــمال
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