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  املحـتــــوى
  

  

 املحلية الجماعات
الجبل رأس

 اإلداري بالّسلك رئيس متصّرف رتبة إلى للّترقية بالملّفات داخلّية مناظرة فتح بقــرار يتعلق 2020 ماي 10  في مؤرخ 2020   لسنة 17 عدد قرار

1532..................................................................2020  سنة بعنوان الجبل رأس بلدّية لفائدة العمومّية لإلدارات المشترك

المنستير

1532................البلدي العمومي للملك ألجزاء الوقتي اإلشغال معلوم بضبط يتعلق 2019 أوت 22  في مؤرخ 2019   لسنة 26 عدد قرار
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 القــــرارات
 

      

  

  

  المحلية الجماعات

  الجبل رأس

 يتعلق 2020 ماي 10  في مؤرخ 2020   لسنة 17 عدد قرار

 رئيس متصّرف رتبة إلى للّترقية بالملّفات داخلّية مناظرة فتح بقــرار

 الجبل رأس بلدّية لفائدة العمومّية لإلدارات المشترك اإلداري بالّسلك

  2020 سنة بعنوان

 جويلية 13 يوم ولفائدتها الجبل رأس ببلدّية يفتح : األّول الفصل

 بالسلك رئيس متصّرف رتبة إلى للترقية بالملّفات داخلّية مناظرة 2020

  . 2020 سنة بعنوان العمومّية لإلدارات المشترك اإلداري

  .( 02) بخّطتين شغورها سّد المراد الخطط عدد حّدد : 02 الفصل

  . 2020 جوان 11 يوم الترّشحات قائمة ختم يقع : 03 الفصل

  بلدية رئيس

  برحيمة  الدين جالل

 

  المنستير

 يتعلق 2019 أوت 22  في مؤرخ 2019   لسنة 26 عدد قرار

  .البلدي العمومي للملك ألجزاء الوقتي اإلشغال معلوم بضبط

 للمـلــك ألجــزاء الـوقـتــي اإلشـغــال مـعـلـوم ضبط : لاألو الفصـل

 تـثـبـيـت ويـقـتـضـي باإلستمـراريــة يتصف الذي البلدي الـعـمـومــي

 مــن مصّنــف يكــن ولـم األجــزاء بـهــذه خـفـيـفـــة تـجـهـيــزات أو إحـداثـات

 الــــواحــد الـمـربع ــرللـمـتـ ديـنـــار 0.150 بـحـســاب األكـشـــاك ضـمــن

  . الـيــــــوم فــي

 المؤرخ 449 عدد القرار أحكام القرار هذا يكمل :الثانـي الفصـل    

  .2018 ديسمبر 28 في

 بها البلـدي والقـابض المنستيـر لبلدية العام الكاتب : الثالث الفصل    

    .القـرار هذا بتنفيذ يخّصه فيما كّل مكّلفـان

                                                            

  بلدية رئيس

  مرزوق  المنذر
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