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  املحـتــــوى
  

  

 املحلية الجماعات
  

سوسة

 الموظفة الفضالت رفع معلوم و العام للطريق الوقتي اإلشغال لمعلوم مؤقت بطرح يتعلق 2020 مارس 18  في مؤرخ 2020   لسنة 21 عدد قرار

1482......................................................................................الخفيفة األكلة محالت و المطاعم و المقاهي على

المنستير

1482.................................البلدي بالمسلخ العمل بتنظيم  بقرار يتعلق 2020 مارس 16  في مؤرخ 2020   لسنة 10 عدد قرار
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  القــــرارات

      

  

  

  المحلية عاتالجما

  

  سوسة

  

 يتعلق 2020 مارس 18  في مؤرخ 2020   لسنة 21 عدد قرار

 رفع معلوم و العام للطريق الوقتي اإلشغال لمعلوم مؤقت بطرح

  الخفيفة األكلة محالت و المطاعم و المقاهي على الموظفة الفضالت

 الفضالت رفع معلوم و العام للطريق الوقتي اإلشغال لمعلوم مؤقت طرح

 لمدة ذلك و الخفيفة األكلة محالت و المطاعم و المقاهي على الموظفة

  2020 مارس 17 الثالثاء يوم من بداية أشهر ثالثة

  بلدية رئيس

  خالد اقبال محمد

  

  المنستير

  

 يتعلق 2020 مارس 16  في مؤرخ 2020   لسنة 10 عدد قرار

  البلدي بالمسلخ عملال بتنظيم  بقرار

 األشخاص غير على البلدي المسلخ دخول يمنع : األول الفصل

 اآلتي البلدية أعوان و  البيطرية المراقبة و  الذبح بعملية المعنيين

  : ذكرهم

  .ينوبه من أو البيطرية بالمراقبة المكلف البيطري الطبيب -1

  . البلدية المقابيض بوكالة المكلف البلدي العون-2

  . الحيوانات ذبح بعمليات المكلف مختصال-3

  . بالنظافة المكلف البلدي العون-4

  . بالحراسة المكلف البلدي العون-5

 الذبيحة تسلم و بأول أول بالترتيب الذبح عملية تقع : الثاني الفصل

 وسيلة في مباشرة لتودع الصحية المراقبة و الذبح عملية إثر لصاحبها

  .بالمأوى المركونة النقل

 البلدية الشـــرطة وأجـــــهزة للبلدية العام الكاتب السيد :الثالث الفصل

 مكلفون األول بالفصل المذكورين األعوان وكافة البيئــــــية والشـــرطـــــة

  .آخر إشعار وحتى تاريخه من بداية القرار هذا بتنفيذ يخصه فيما كل

  بلدية رئيس

  مرزوق  المنذر
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  قــالحـــــــــــــــــمال
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