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        القــــرارات

  

  

 المحلیة اتالجماع
  

  الشط حمام

 2020 مارس 5  في مؤرخ 2020   لسنة 3 عدد قرار
  2020-مبنیة-وعقارات-مبنیة-غیر-ارضي-بقرار يتعلق

  قـــــــرار

  ، على إطالعه بعد الشط حمام بلدية رئیس إن

 في المؤرخ 2018 لسنة 29 عدد األساسي القانون -
 الجماعات مجلة بإصدار المتعلق ، 2018 ماي 09

  . المحلیة

 1991 ماي 31 في المؤرخ ـدد851األمرعـ على و -
  الشط، حمام بلدية بإحداث المتعلق

 2017 لسنة  ـــدد396عـــ الحكومي األمر  على و -
 المعلوم بضبط المتعلق و 2017 مارس 28 في المؤرخ
  ، المبنیة غیر األراضي بالنسبة  المربع بالمتر

 دورته في المنعقد البلدي المجلس مداولة على و
  ،28/02/2020 بتاريخ 2020 لسنة  األولى العادية

  يــلـي مـــا ّقـرر

 غیر اآلراضي على المعلوم يضبط : األول الفصل
 الحقیقیة التجارية القیمة على إعتمادا المبنیة

 دنىأ ّحد عن المعلوم قیمة تقل أن يمكن ال و لألراضي
  . السنة في المربع المتر دينار 0.385 يساوي

 غرة من المعلوم بھذا العمل يبدأ :الثاني الفصل
 البلدي بالقرار الوارد المعلوم يلغي و 2021 جانفي
  .2008 فیفري 28 في المؤرخ

 المالیة قابض و للبلدية العام الكاتب :الثالث الفصل
  .القرار ھذا بتنفیذ ّيخصه فیما كل مكلفان

  

  بلدية رئیس  
  ةزغروب  الفتحي

  

  

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

 2020 مارس 5  في مؤرخ 2020   لسنة 4 عدد قرار
  للجماعات-المرخص-المعالیم-تنقیح-بقرار يتعلق

  

  ، على إطالعه بعد الشط حمام بلدية رئیس إن

 في المؤرخ 2018 لسنة 29 عدد األساسي القانون -
 الجماعات مجلة بإصدار المتعلق ، 2018 ماي 09

  . المحلیة

 1991 ماي 31 في المؤرخ ـدد851األمرعـ على و -
  الشط، حمام بلدية بإحداث المتعلق

 مؤرخ 2016 لسنة 805 عدد حكومي األمر على و -
 المعالیم تعريفة بضبط المتعلق 2016 جوان 13 في

  .استخالصھا في المحلیة للجماعات المرخص

 دورته في المنعقد البلدي سالمجل مداولة على و -   
  ،28/02/2020 بتاريخ 2020 لسنة  األولى العادية

  يــلـي مـــا ّقـرر

 للجماعات المرخص المعالیم تحیین يقع :األول الفصل
  :التالي النحو على إستخالصھا في المحلیة

  الجديدة المعالیمالتعريفة بیان

:    المھن بعض لتعاطي العام الطريق إشغال رخص
  سنويا د20

 في د30:   العائلیة االفراح بمناسبة الحفالت رخص
  المنازل

  القاعة في :        د50

  إضافي.م----قار.م البناء رخص

  د0.120-----                د18

  د0.360-----                د72

  د0.480-----               د144

  د0.720-----               د360

  د1.200-----                د900

  فیھا التمديد أو البناء رخص تجديد
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  د18
  د72

  د144
  د360
  د900

  د30    التسییج أو الترمیم رخص

  د 1الجثث إخراج أو الدفن رخص

 - :العام الطريق في الوقود توزيع آالت نصب رخص
  األرض في مثبتة أجھزة

  األرض تحت خزان•

  السنة/اآللة/د    90للتوزيع متنقلة آلة•

  السنة/2م/    د25

  السنة/اآللة     /د60

  د12المختلفة العمومیة الشبكات ربط رخص

 أصحاب طرف من العام للطريق الوقتي اإلشغال معلوم
 للمتر  د0.300النصبات و المطاعم و المقاھي

  السنة/الربع

  االشخاص نقل عربات وقوف معلوم

  البضائع نقل

 تفوق التي والعربات الشحنات)االخرى العربات
  األشخاص /الیوم في د0.600(طن3.5حمولتھا

  البضائع /الیوم في د0.600

  البضائع /الیوم في د1.200

 حضائر إقامة عند العام الطريق إشغال معلوم
  الیوم/المربع للمتر د1.200البناء

 اشغال كلفة من%  5العام الطريق تحت أشغال
  المدنیة الھندسة

 مضیئة الغیر و المضیئة العالمات: اإلشھار معلوم *
  المحل واجھة في المثبتة

  الستائر و العارضات -

  الزجاجیة الواجھات-

 و ةالرئیسی بالشوارع المركزة اإلشھارية العالمات -
  المباني فوق

  د230م10 مساحتھا تفوق التي اإلشھارية العالمات -

  د30

  د30

  السنة/2م   /د220

  السنة/2م    /د70

  الحمولة/د  40اآلبار و الخنادق تفريغ معلوم

 د20 االمثلة من مستخرجات تسلیم مقابل معلوم
  الواحدة النسخة

 البضائع كل و العربات و الحیوانات إيواء مقابل معالیم
    :لحجزا بمستودع

 2016 لسنة 805 األمر تعريفة على اإلبقاء بضائع
  :البضائع ماعدا

  الحجم متوسطة محجوزات د1

  كبیرة مساحات تحجز محجوزات د2

 مستودع إلى البضائع نقل و العربات رفع مقابل معالیم
  الحجز

  كبیر حجم ذات دواب

  أخرى حیوانات و دواب

  الدواب تجرھا عربات

  طن 3.5 عةالناف حمولتھا تفوق عربات

  سیاحیة سیارة

  نارية دراجة

  عادية دراجة

  بضائع

  القوارب

  د20

  د5

  د5

  د50

  د30

  د5

  د3

  كغ 10/د1
  د50
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  المنزلیة غیر الفضالت رفع إتفاقیة معلوم*

  خفیفة أكلة و مطاعم و ب و أ صنف مقاھي -

  مھن و حرف -

  الجامعیة االحیاء و الجامعیة المطاعم -

  الرياضي المركب -

  النزل -

  السنة/د180

  السنة/د108

  السنة/د2.400

  السنة/د2.900

  السنة/د6.000

 تاريخ من المعالیم بھذه العمل يبدأ :الثاني الفصل
 البلدي بالقرار الواردة المعالیم تلغي و علیھا المصادقة

  .2016 أكتوبر 31 في المؤرخ

 المالیة قابض و للبلدية العام الكاتب :الثالث الفصل
  .القرار ھذا تنفیذب ّيخصه فیما كل مكلفان

  
  بلدية رئیس  

   ةزغروب  الفتحي
  

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

  

  المنستیر

  

 2019 أوت 22  في مؤرخ 2019   لسنة 27 عدد قرار
 المنشآت فضاءات استغالل معلوم بضبط يتعلق

  .الرياضیة

 المنشآت فضاءات استغالل معلوم ضبط :األول الفصـل
 كتنظیم وثقافیة سیاسیة أنشطة لتعاطي الرياضیة

  :يلي كما شبیھة وأنشطة ومعارض ومؤتمرات واتند

 الیوم /دينار 4000 : مزالي دمحم األولمبیة بالقاعة
  . الواحد

  . الواحد الیوم / دينار 2000 : جنات بن مصطفى بقاعة

 / دينار 5000 : ّجنات بن مصطفى األولمبي بالملعب
  . الواحد الیوم

 316 قرارال أحكام القرار ھذا يكمل :الثانـي الفصـل
  .2015 ديسمبر 16 في المؤرخ

 والقـابض المنستیـر لبلدية العام الكاتب : الثالث الفصل
  .القـرار ھذا بتنفیذ ّيخصه فیما ّكل ّمكلفـان بھا البلـدي

                                                                
                                

  بلدية رئیس
  مرزوق  المنذر

  

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

 مارس 25  في مؤرخ 2020   لسنة 13 عدد قرار
 المفتوحة بالمحالت العمل بتنظیم يتعلق 2020
  الشامل الصحي الحجر فترة خالل للعموم

 التجارية المحالت أصحاب على يتعین : األول الفصل
 الوقائیة باإلجراءات التقید نةبالمدي للعموم المفتوحة

  : التالیة

I.الكبرى التجارية للفضاءات بالنسبة :  

 يضمن بما الفضاء خارج الحرفاء وقوف صف تنظیم-
  .وآخر حريف بین متر عن تقل ال مسافة احترام

 على حريف كل وحمل معقمة مادة توفیر ضرورة-
  .للفضاء الدخول عند يديه تعقیم

II.األخرى تجاريةال للفضاءات بالنسبة :  

 داخل الحرفاء دخول منع أصحابھا على يتعین-
  . المدخل عند حاجز بوضع ذلك و محالتھم

 يضمن بما المحل خارج الحرفاء وقوف صف تنظیم-
  .وآخر حريف بین متر عن تقل ال مسافة احترام

 عدم صورة في بحاجیاتھم تزويدھم عن االمتناع-
 بین متر عن لتق ال مسافة واحترام بالصف التزامھم
  .البعض بعضھم

  . تداولھا عند النقود لتعقیم وسیلة وضع-
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 يعرض اإلجراءات لھذه مخالف كل : الثاني الفصل
  .الغلق فیھا بما القانونیة و اإلدارية للتتبعات نفسه

 إدارة ومدير للبلدية العام الكاتب السادة :الثالث الفصل
 يةالبلد الشـــرطة مركز ورئیس والمحیط النظافة
 كل مكلفون البیئـــــــــــیة الشـــرطـــــة مكتب ورئیس

  .القرار ھذا بتنفیذ يخصه فیما

                                                                
                                   

  بلدية رئیس
  مرزوق  المنذر
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