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 القــــرارات
      

  

  

  المحلية الجماعات

  

  فوشانة

 يتعلق 2019 ديسمبر 19  في مؤرخ 2019   نةلس 7 عدد قرار

 مخالفات على المسلطة االدارية الخطايا بضبط يتعلق بلدي بقرار

  للبلدية بالنظر الراجعة للمناطق العامة النظافة و الصحة حفظ تراتيب

 مخالفات على المسلطة االدارية الخطايا بضبط يتعلق بلدي قرار

  للبلدية بالنظر الراجعة للمناطق العامة النظافة و الصحة حفظ تراتيب

 حفظ تراتيب بمخالفات المتعلقة الخطايا مبالغ حددت : األول الفصل

 طبقا  فوشانة لبلدية بالنظر الراجعة للمناطق العامة النظافة و الصحة

  :التالي بالجدول المدرجة للبيانات

  ) 1455 أنظر صفحة عدد(

  بلدية رئيس

  شريمة بن  نورالدين

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

 يتعلق 2019 ديسمبر 19  في مؤرخ 2019   لسنة 8 عدد قرار

 طرف من العام للطريق الوقتي اإلشغال معلوم بضبط يتعلق بلدي بقرار

 نشاطا يتعاطى شخص كل و النصبات و المطاعم و المقاهي أصحاب

  قارة غير منشأة إطار في

 طرف من العام للطريق الوقتي اإلشغال معلوم بضبط يتعلق بلدي قرار

 نشاطا يتعاطى شخص كل و النصبات و المطاعم و المقاهي أصحاب

  قارة غير منشأة إطار في

 للطريق الوقتي اإلشغال على الموظف المعلوم حدد : األول الفصل

 وكل والنصبات والمطاعم المقاهي اصحاب طرف من  اإلشغال العام

 طبقا بلديةال بالمنطقة .قارة غير منشاة إطار في نشاطا يتعاطى شخص

  :التالي بالجدول المدرجة للبيانات

  )1460أنظر صفحة عدد (

  الوقتي اإلشغال الموظفة بالمعاليم العمل يلغى : الثاني الفصل 

 شخص وكل والنصبات والمطاعم المقاهي اصحاب طرف من للطريق

 البلدي بالقرار  المضمنة قارة غير منشاة إطار في نشاطا يتعاطى

 2017سبتمبر11 بتاريخ عليه والمصادق 2017يما31   في المؤرخ

     .القرار هذا على المصادقة حال

 بالمحمدية البلدي والقابض للبلدية العام الكاتب : الثالث الفصل -

  . القرار هذا بتنفيذ يخّصه فيما كّل مكلفان فوشانة بلدية محتسب

  بلدية رئيس

  شريمة بن  نورالدين

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

 يتعلق 2019 ديسمبر 19 في مؤرخ 2019   لسنة 9 عدد قرار

  اإلشهار معلوم بضبط يتعلق بلدي بقرار

 الالفتات بواسطة  اإلشهار على الموظف المعلوم حدد : األول الفصل 

 والستائر العالمات وكذلك التجارية الصبغة ذات اإلشهارية واللوحات

 بالطريق المعلقة أو المنزلة أو البارزة أو المبينة الالفتات و والعارضات

 والمهن والصناعات للتجارة المعدة المحالت واجهات وعلى العام

  :التالي بالجدول المدرجة للبيانات طبقا البلدية بالمنطقة المختلفة

  )1462أنظر صفحة عدد (

   

  المضمنة اإلشهار على الموظفة بالمعاليم العمل يلغى : الثاني الفصل

 بتاريخ عليه والمصادق 2017ماي31   في المؤرخ البلدي بالقرار

     .القرار هذا على المصادقة حال 2017سبتمبر11

 بالمحمدية البلدي والقابض للبلدية العام الكاتب : الثالث الفصل -

  . القرار هذا بتنفيذ يخّصه فيما كّل مكلفان فوشانة بلدية محتسب

  بلدية رئيس

  شريمة بن  نورالدين

  المنستير

 يتعلق 2020 مارس 22  في مؤرخ 2020   لسنة 4 عدد قرار

  المركزية السوق غلق تمديد بقرار

 ثالثة لمدة بالمنستير المركزية السوق غلق تمديد يتم: األول الفصل

 فتحه يتم أن على ، 2020 مارس 25 األربعاء من بداية إضافية أيام

  .2020 مارس 28 السبت يوم
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 20 بتاريخ ـدد96عـ البلدي القرار يتمم القرار هذا : الثاني الفصل

  .2020 مارس

 والمحيط النظافة ومدير للبلدية العام الكاتب السادة :الثالث الفصل

 البيئـــــــــــية الشـــرطـــــة مكتب ورئيس البلدية الشـــرطة مركز ورئيس

  .القرار هذا بتنفيذ يخصه فيما كل مكلفون

  بلدية رئيس

  مرزوق  المنذر

  

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

 يتعلق 2020 أفريل 16  في مؤرخ 2020   لسنة 5 عدد قرار

  2020 رمضان لشهر الموسمية السوق تنظيم عدم في بقرار

 كورونا فيروس عدوى انتشار من التوقي مزيد إطار في :األول الفصل

 تنظيم على العدول تم سالمتهم ضمان على وحرصا المواطنين بين

 هذه خالل ركزيةالم السوق بمحيط رمضان لشهر الموسمية السوق

   .السنة

 بمحيط أشكاله بكل اإلنتصاب الجميع على يحجر : الثاني الفصل

 خالل بورقيبة الحبيب بشارع الموجودة المساحات و  المركزية السوق

  .المعظم رمضان شهر كامل

 البلدية الشـــرطة مركز ورئيس العام الكاتب السادة :الخامس الفصل

 هذا بتنفيذ يخصه فيما كل مكلفون بيئـــــــــــيةال الشـــرطـــــة مكتب ورئيس

                                                      .القرار

          

                                        

  بلدية رئيس

  مرزوق  المنذر

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

 يتعلق 2020 أفريل 16  في مؤرخ 2020   لسنة 6 عدد قرار

  المركزية السوق فتح إعادة بقرار

 21 الثالثاء يوم من بداية المركزية السوق فتح يتم: األول الفصل

 على بالسوق العمل تنظيم إعادة يتم :الثاني الفصل 2020 أفريل

 اعةالس من التجار لجميع بالنسبة التزود توقيت ضبط-:التالي النحو

 من صباحا النصف و الثامنة الساعة إلى صباحا النصف و السادسة

 إيواء التوقيت هذا بعد يتم أن على ،  للتزود المخصص الباب

 توقيت ضبط-.العلوم لقصر الخلفي بالمأوى السمك باعة شاحنات

  يكون أن على صباحا التاسعة الساعة من للتسوق الحرفاء دخول

 للمسار وفقا للغرض المخصصة األبواب من الخروج و الدخول وجوبا

 حريفا 40 مجموعة بدخول يسمح-. البلدية المصالح تضبطه الذي

 عالقة في الوقائية التدابير به تسمح حسبما التعديل إمكانية مع مبدئيا

-. بالتناوب الدخول يكون أن على الحرفاء بين الالزمة المساحة بترك

 تقسيم يتم-.تاجر كل أمام فاءالحر بين متر عن تقل ال مساحة ترك يتم

 ال مساحة ترك مع  بيوم يوم بالتناوب يعمالن فريقين على السمك باعة
 الرخامات على المنتصبين بالتفصيل السمك باعة بين مترين عن تقل

 الكمامات) األلثمة ارتداء التجار جميع على وجوبا يتعين- . المخصصة

 النقدية واألوراق عالقط تداول عند المعقم واستعمال والشارات)

 يحجر-.  الحرفاء متناول في البضائع عرض يحجر-.المشتريات وتسليم

 ارتداء المواطنين على وجوبا يتعين -.المواطنين من البضائع لمس

 السالل أو القفاف أو الصحية األكياس واستعمال) الكمامات) األلثمة

 و الرفع إجراءات إلى إضافة : الثالث الفصل .اإلمكان قدر الشخصية
 للمخالفات بالنسبة دينار 300 بقيمة إدارية خطية تسلط فإنه الحجز

 الخلفي بالمأوى بالتفصيل السمك بيع تجار شاحنات ركن عدم-: التالية

 إتمام بعد مباشرة النصف و الثامنة الساعة من ابتداء العلوم لقصر

 على بضاعته عرض بالتفصيل سمك تاجر كل تعمد- .التزود عملية

 خارج بضاعته عرض المركزية بالسوق تاجر كل تعمد-.السوق يةأرض

 العام الكاتب السادة :الرابع الفصل.صم 60 بعرض المحددة العارضة

 الشـــرطـــــة مكتب ورئيس البلدية الشـــرطة مركز ورئيس للبلدية

               .القرار هذا بتنفيذ يخصه فيما كل مكلفون البيئـــــــــــية

                                                            

  بلدية رئيس

  مرزوق  المنذر

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

 يتعلق 2020 مارس 19  في مؤرخ 2020   لسنة 7 عدد قرار

  المركزية السوق غلق بقرار

 و  أيام ثالثة لمدة  بالمنستير المركزية السوق غلق يتم: األول الفصل
 العمل تنظيم ليتسنى  2020 مارس 22 األحد ميو من بداية ذلك

  .داخله

 األربعاء يوم من بداية المركزية السوق نشاط يستأنف :الثاني الفصل

  :التالي النحو على تنظيمه يتم أن على 2020 مارس 25

 للدخول المخصص الباب ) الخروج و للدخول فقط بابين تخصيص-

 الباب و الغاز و ءللكهربا التونسية الشركة مقر على يفتح الذي

 مركز أمام قاللة الشاذلي شارع على يفتح الذي للخروج المخصص

  ( المدينة شرطة

 حريف بدخول يسمح بشكل بالتناوب فقط حريف 40 بدخول يسمح -

 بعد السوق خارج الصف في األولوية ترتيب حسب الدخول باب من

  .الخروج باب من آخر حريف خروج

  .تاجر كل أمام الحرفاء بين ترم عن تقل ال مساحة ترك يتم-
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 تسليم عند الالزمة الوقائية اإلحتياطات أخذ التجار جميع على يتوجب-

   .معهم النقدية األوراق و القطع تداول عند و للحرفاء المشتريات

 مع  بيوم يوم بالتناوب يعمالن فريقين على السمك باعة تقسيم يتم-

 المنتصبين بالتفصيل كالسم باعة بين مترين عن تقل ال مساحة ترك

  . لهم المخصصة الرخامات على

 والمحيط النظافة ومدير للبلدية العام الكاتب السادة :الثالث الفصل

 البيئـــــــــــية الشـــرطـــــة مكتب ورئيس البلدية الشـــرطة مركز ورئيس

  .القرار هذا بتنفيذ يخصه فيما كل مكلفون

  بلدية رئيس

  مرزوق  المنذر

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

 يتعلق 2020 مارس 25  في مؤرخ 2020   لسنة 8 عدد قرار

  .المواطنين إستفسارات لتقبل إنصات و يقظة لجنة إحداث بقرار

 عدد من تتركب محلية وإنصات يقظة لجنة إحداث يتم :األول الفصل

  :ذكرهم اآلتي البلدية واإلطارات البلدي المجلس أعضاء من

  : والسيدات لسادةا البلدي المجلس ممثلي-

  . عقير سمير-1

  .البرجيني فوزي-2

  . غديرة أحمد-3

  .بسباس نجوى-4

  .البحوري رياض-5

  . خليفة إشراف-6

  . البرقاوي فرجية-7

  . بورقيبة هدى-8

  .هنية  منية-9

  : السادة البلدية اإلطارات-

  .البلدية العام كاتب : السخيري غازي-1

  .المحيط و افةالنظ  إدارة  مدير :البنواس محمود-2

 و إستفسارات تقـــــبل في اللجنة هذه مهمة تتمثل : الثاني الفصل
 و عليها اإلجابة و الممكنة اإلتصال وسائل بكافة المواطنين طلبات

 آليات كل توفير و المـــدني المجتمع منظــــمات مع التواصل تنسيق

  .المتاحة التواصل

 النظافة إدارة ومدير لديةللب العام الكاتب السيدان :الثالث الفصل

  .القرار هذا بتنفيذ يخصه فيما كل مكلفان بها والمحيط

  بلدية رئيس

  مرزوق  المنذر

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

 يتعلق 2020 مارس 22  في مؤرخ 2020   لسنة 9 عدد قرار

  شابههم ما و المطاعم و المقاهي غلق بقرار

 ذلك في بما عموملل المفتوحة المحالت جميع غلق يتم: األول الفصل

 يستثنى و الخفيفة األكلة و المرطبات بيع محالت و المطاعم و المقاهي

  : حصريا اإلجراء هذا من

   .األساسية المواد ببيع متعلقة أنشطة تتعاطى التي المحالت -1

  .الطبية وشبه الطبية المواد بيع ومحالت الصيدليات-2

  .الصحية دماتالخــــ تقدم التي والمحالت الطبية المخابر-3

  .النقل وسائل بصيانة متعلقة خدمات تقدم التي المحالت-4

 معدات بيع) بالطاقة متعلقة أنشطة تتعاطى التي المحالت-5

  (...كهربائية

 23 اإلثنين يوم من بداية القرار بهذا العمل يسري : الثاني الفصل 

  .آخر إشعار حين إلى 2020 مارس

 الشـــرطة مركز ورئيس للبلدية امالع الكاتب السادة :الثالث الفصل

 يخصه فيما كل مكلفون البيئـــــــــــية الشـــرطـــــة مكتب ورئيس البلدية

  .القرار هذا بتنفيذ

  بلدية رئيس

  مرزوق  المنذر

  



  27عــــــدد   2020أفريل  30 ––الجريدة الرسمية للجماعات المحلية   1452صفحــة 

  

  

  

  قــالحـــــــــــــــــمال
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