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        القــــرارات

  

  

  المحلیة الجماعات
  

  المرسى

  

 2020 جويلة 20  في ؤرخم 2020   لسنة 9 عدد قرار
 لبلدية العمرانیة التھیئة مثال على بالمصادقة يتعلق

  المرسى

 ّالعمرانیة ّالتھیئة مثال على بالمصادقة ّيتعلق قـــــــرار
  المرسى ّلبلدية

  : ّإطالعه بعد ، المرسى بلدية رئیس ّإن 

   .139 و 132 الفصلین ّخاصة و التونسي الدستور على

 9 في المؤرخ لسنة 29 عدد األساسي القانون على
 ّوخاصة ّالمحلیة الجماعات ّبمجلة ّالمتعلق 2018 ماي

  ، منه 122و 114و 4 الفصول

 ّالمتعلق 1912 أفريل 06 في المؤرخ األمر وعلى 
  ، المرسى بلدية بإحداث

 البلدي المجلس رئیس إنتخاب جلسة محضـــر علىو  
 نوفمبر 04 اإلثنین يوم دةالمنعقــ المرسى ّلبلدية

2019 ،  

 ّاإلستثنائیة دورته في البلدي المجلس مداولة وعلى
 2020 جانفي 28 ّالثالثاء يوم المنعقدة 2020 لسنة
 لبلدية العمرانیة التھیئة مثال على المصادقة حول

  ، المرسى

 وزير ّالسید إلى ّبالتوالي ّالموجھتین المراسلتین وعلى
  3163 عدد تحت ّالترابیة ّالتھیئة و سكاناإل و ّالتجھیز

 ّالمؤرخة 3957 عدد و 2020 جوان 12 في ّالمؤرخة  
  ، 2020 جويلیة 03 في

 اإلستشارة ضمن الوارد ّاإلدارية المحكمة رأي وعلى
                            ، 19442/2020 عدد

 ّالعادية دورته في البلدي المجلس مداولة وعلى
 جويلیة 06 اإلثنین يوم المنعقدة 2020 لسنة ّالثانیة

 العمرانیة التھیئة مثال على المصادقة حول 2020
  ، المرسى لبلدية

   يلـي مـا ّقــرر

 التھیئة مثال على المصادقة ّتتم : ّاألول الفصل
  . المرسى لبلدية العمرانیة

 ّالفنیة المصالح و ّللبلدية ّالعام الكاتب : ّالثاني الفصل
 القرار ھذا تنفیذ و بنشر ّمكلفون ّللبلدية ّالقانونیة و

  . بھا المعمول اإلجراءات و ّالصیغ حسب

 تاريخ من القرار بھذا العمل يجرى : ّالثالث الفصل
ّالرسمیة بالجريدة نشره   .ّالمحلیة للجماعات ّ

                          
                          

  ّالبلديــــة رئیس   
  بوراوي  معز     

  

  

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

 2020 أوت 5  في مؤرخ 2020   لسنة 11 عدد قرار
 المرسى لبلدية الصحیة ّالتراتیب قرار بتعديل يتعلق

  1996 أفريل 18 في المؤرخ 127 عدد

 ّلبلدية ّالصحیة ّالتراتیب قرار بتعديل ّيتعلق قـــــــرار
  1996 أفريل 18 في ّالمؤرخ 127 عـــــدد  المرسى

  .....................في ّمــــؤرخ................. عدد

  : ّإطالعه بعد ، المرسى بلدية رئیس ّإن 

 المؤرخ  2018 لسنة 29 عدد األساسي القانون على 
 و ّالمحلیة الجماعات ّبمجلة ّالمتعلق 2018 ماي 9 في

  ، منه 267 و 266 الفصلین ّخاصة

 ّالمؤرخ 1999 لسنة 71 عدد األساسي القانون وعلى
 و ّالطرقات ّمجلة بإصدار ّالمتعلق 1999 جويلیة 26 في

  ، ّتممته أو ّنقحته ّالتي ّالنصوص جمیع

 1913 جويلیة 09 في ّالمؤرخ العلي األمر وعلى
 ّالتي ّالنصوص جمیع و ّالجنائیة ّالمجلة بإصدار ّالمتعلق

  ، ّتممته أو ّنقحته
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 30 في ّالمؤرخ 1966 لسنة 27 عدد القانون وعلى
 جمیع و ّالشغل ّمجلة بإصدار ّالمتعلق 1966 أفريل

  ، ّتممته أو ّنقحته ّالتي ّالنصوص

 14 في ّالمؤرخ 2006 لسنة 59 عدد القانون وعلى
 ّالصحة حفظ تراتیب بمخالفة ّالمتعلق 2006 أوت

 ّالمتمم و ّالمنقح ّالمحلیة للجماعات ّالراجعة بالمناطق
 أفريل 05 في ّالمؤرخ 2016 لسنة 30 عدد بالقانون
2016 ،  

 09 في ّالمؤرخ 2009 لسنة 1934 عدد األمر وعلى
 ّالسیاحیة ّالمؤسسات بترتیب ّالمتعلق 2009 جوان

  ، الموسیقى باستعمال ّللتنشیط

 27 في ّالمؤرخ 35 عدد ّالداخلیة وزير منشور وعلى
 و ّللنظافة ّالوطنیة ّاللجنة توصیات تنف حول 2000 ماي

  ، بالبیئة العناية

 في ّالمؤرخ المحلیة ّالتنمیة و ّالداخلیة وزير قرار وعلى
 ّالمحالت فتح مواقیت بتحديد ّالمتعلق 2006 أوت 15

 و ّالسیاحیة و ّالتجارية األنشطة بعض لممارسة ّالمعدة
  ، ّالترفیھیة

 2009 جوان 10 في ّالمؤرخ ّالسیاحة وزير قرار وعلى
 لترتیب احترامھا الواجب ّالدنیا عدالقوا بضبط ّالمتعلق

   الموسیقى باستعمال ّللتنشیط ّالسیاحیة ّالمؤسسات

 ّالمتعلق 1912 أفريل 06 في المؤرخ األمر وعلى
  ، المرسى بلدية بإحداث

 البلدي المجلس رئیس انتخاب جلسة محضـــر وعلى
 نوفمبر 04 االثنین يوم المنعقــدة المرسى ّلبلدية
2019،  

 ّالعادية دورته في البلدي المجلس مداولة وعلى 
  االثنین يومي ــدةالمنعقـــ 2020 لسنة ّالثانیة

 ّالتراتیب قرار تعديل حول 2020 جويلیة 13 و 06
 18 في ّالمؤرخ 127 ـددعـ المرسى ّلبلدية ّالصحیة

  ، 1996 أفريل

   يلـي مـا ّـررقـ

 لبلدية الصحیة التراتیب قرار تعديل ّيتم :ّاألول الفصل
 وذلك ، 1996 أفريل 18 في ّالمؤرخ 127 عدد المرسى

 الوثائق) ّالتالي ّالنحو على عشر خامس عنوان بإضافة
  : (الملحقة

 ّالبلدية ّالشرطة و ّالصحة حفظ مصلحة :ّالثاني الفصل
 بتنفیذ ّمكلفون ّألمنیةا المصالح و ّالبیئیة الشرطة و

   . ّيخصه فیما ّكل القرار ھذا

 تاريخ من القرار بھذا العمل يجرى : ّالثالث الفصل
ّالرسمیة بالجريدة نشره   .ّالمحلیة للجماعات ّ

                          
                         

  ّالبلديــــة رئیس 
  بوراوي  معز   
  
  

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

  سلیمان

  

 2020 جويلة 15  في مؤرخ 2020   لسنة 3 عدد قرار
 مكونات سجل لمسك مكتب إحداث بحول يتعلق

 المتساكنین تساؤالت و آراء سجل و المدني المجتمع
  عنھا اإلجابات و  المسجلة المدني المجتمع مكونات و

  2020 جويلیة 16 في مؤرخ قرار

  انسلیم بلدية رئیس إن

 لسنة 29 عدد األساسي القانون على إطالعه بعد
 بإصدار المتعلق و 2018 ماي 09 في المؤرخ 2018

  .منھا 30 الفصل خاصة و المحلیة الجماعات مجلة

 2004 لسنة 63 عدد  األساسي القانون على و
 بحماية المتعلق  2004 جويلیة 27 في المؤرخ

  .الشخصیة المعطیات

 2016 لسنة 22 عدد  األساسي القانون على و
 في بالحق المتعلق  2016 مارس 24 في المؤرخ
  .المعلومة إلى النفاذ

 المتعلق 1921 جانفي 28 في المؤرخ األمر على و
  .سلیمان بلدية بإحداث

 03 في المؤرخ 1992 لسنة 982 عدد األمر على و
 المتعاملین و اإلدارة بین بالعالقة الخاص 1992 ماي
  .معھا
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 المؤرخ 2019 لسنة 401 عدد كومياألمرالح على و
 إجراءات و شروط بضبط المتعلق و 2019 ماي 06 في

  .التشاركیة الديمقراطیة آلیات إعمال

  :يلي ما قرر

 لمسك مكتب سلیمان ببلدية يحدث :األول الفصل
 و آراء سجل و المدني المجتمع مكونات سجل

 المدني المجتمع مكونات و المتساكنین تساؤالت
 المكتب ھذا يتواجد و عنھا اإلجابات و  المسجلة

  .للبلدية األرضي بالطابق

 ھذا بتنفیذ مكلف للبلدية العام الكاتب :الثاني الفصل
  .القرار

  بلدية رئیس
  ھويدي  بوبكر

  

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

 2020 جويلة 15  في مؤرخ 2020   لسنة 4 عدد قرار
 مكونات سجل مسك مكتب رئیس تعیین بحول يتعلق

 المتساكنین تساؤالت و آراء سجل و المدني عالمجتم
  ينوبه من و المدني المجتمع مكونات و

  2020 جويلیة 16 في مؤرخ قرار

  سلیمان بلدية رئیس إن

 لسنة 29 عدد األساسي القانون على إطالعه بعد
 بإصدار المتعلق و 2018 ماي 09 في المؤرخ 2018

  .منھا 30 الفصل خاصة و المحلیة الجماعات مجلة

 2004 لسنة 63 عدد  األساسي القانون على و
 بحماية المتعلق  2004 جويلیة 27 في المؤرخ

  .الشخصیة المعطیات

 2016 لسنة 22 عدد  األساسي القانون على و
 في بالحق المتعلق  2016 مارس 24 في المؤرخ
  .المعلومة إلى النفاذ

 المتعلق 1921 جانفي 28 في المؤرخ األمر على و
  .سلیمان ةبلدي بإحداث

 03 في المؤرخ 1992 لسنة 982 عدد األمر على و
 المتعاملین و اإلدارة بین بالعالقة الخاص 1992 ماي
  .معھا

 المؤرخ 2019 لسنة 401 عدد األمرالحكومي على و
 إجراءات و شروط بضبط المتعلق و 2019 ماي 06 في

  .التشاركیة الديمقراطیة آلیات إعمال

  :يلي ما قرر

 الساحلي شكیب السید تعیین تم :األول الفصل
 مكونات سجل مسك مكتب رئیس مستشار متصرف

 المتساكنین تساؤالت و آراء سجل و المدني المجتمع
 ينوبه و عنھا اإلجابات و المدني المجتمع مكونات و

  .مستشار متصرف الدالجي خمیس السید

 متابعة نائبه و المكتب رئیس يتولى :الثاني الفصل
 لجنة مع التنسیق و اإلقتضاء عند ینھماتحی و السجلین

 ببلدية المفتوحة الحوكمة و التشاركیة الديمقراطیة
 401 عدد األمر ألحكام وفقا إعمالھا تیسییر و سلیمان

 المتعلق و 2019 ماي 06 في المؤرخ 2019 لسنة
 الديمقراطیة آلیات إعمال إجراءات و شروط بضبط

  .التشاركیة

 ھذا بتنفیذ مكلف للبلدية امالع الكاتب :الثالث الفصل
  .القرار

  بلدية رئیس
  ھويدي  بوبكر

  
  

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

  الوسط جبل

  

 2020 جويلة 6  في مؤرخ 2020   لسنة 4 عدد قرار
 الصنف من عملة 08 عدد إلنتداب مھني بإختبار يتعلق
  التعاقد طريق عن الثاني

 08 عدد إلنتداب مھني إختبار الوسط جبل ببلدية يفتح
   التعاقد طريق عن الثاني الصنف من عملة

 واأليام 2020 سبتمبر 15 يوم المھنیة اإلختبارات تجرى
  . الموالیة

  2020 أوت 14  يوم الترشحات ختم يقع

  : المطلوبة الوثائق

 رئیس بإسم عادي ورق على مكتوب ترشح مطلب -
  الوسط جبل بلدية
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  . الوطنیة التعريف بطاقة من مجردة  نسخة -

 إن  المھنیة أو لمدرسیةا الشھادة من مجردة نسخة -
  توفرت

 ترسل أو الضبط مكتب إلى الترشح ملفات تقدم
 البريد طريق عن أو الوصول مضمونة رسالة بواسطة
  الوسط جبل بلدية إلى السريع

  : التالي العنوان على

 جبل العربي المغرب شارع 01عدد الوسط جبل بلدية
  .1111 الوسط

  بلدية رئیس   
  الجالصي  سفیان

  

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

  مدين زھرة

  

 2020 ماي 28  في مؤرخ 2020   لسنة 12 عدد قرار
  2019 تصرف میزانیة بختم يتعلق

 بلدية رئیس المنصوري سامي أسفله الممضي إني
 محضر بمقتضى بھذا القائم صرفھا وآمر مدين زھرة

 للفترة 2018 جوان 28 بتاريخ البلدي المجلس تنصیب
  ، 2018/2023 النیابیة

 القانون من 34 و 33 الفصلین على اإلطالع بعد 
 لسنة 65 عدد المحلیة الجماعات لمیزانیة األساسي

  . 2007 ديسمبر 18 في المؤرخ 2007

 27 بتاريخ المنعقد البلدي المجلس مداولة على و
  . استثنائیة دورة في 2020 ماي

    . 2019 لسنة المالي الحساب على و

  : إلى أوقف

 و عمائةتس و الف تسعون و واحد و مائة و ملیونان-
 الجملي المبلغ : ملیما 413 و  دنانیر اربعون و اربعة

  . 2019 لتصرف المیزانیة لمقابیض

 اربعون و اثنان و الف ثالثون و اثنان و اربعمائة و ملیون-
 المأذون للنفقات الجملي المبلغ : ملیما 736 و دينارا

   2019 لتصرف بدفعھا

 و انیردن ستة و تسعمائة و الف عشرة اثنى و مائة-
 استعمال دون الباقیة اإلعتمادات مبلغ : ملیما 386

   بإلغائھا يصرح التي األول بالعنوان

 و خمسة و ثالثمائة و الف خمسون و واحد و ثمانمائة-
 الباقیة اإلعتمادات مبلغ : ملیما 046 و دنانیر ستون

 التي و الثاني العنوان من 4و3 بالجزئین استعمال دون
   بإلغائھا يصرح

 و دنانیر ثالثة و خمسمائة و االف اربعة و الثمائةث-
 الذي األول  العنوان من الفائض مبلغ : ملیما 231
   اإلحتیاطي المال إلى نقله في يرخص

 ثمانیة و ثالثمائة و الف خمسون و خمسة و اربعمائة-
 من الفائض مبلغ : ملیما 446 و دينارا تسعون و

 في يرخص ذيال الثاني العنوان من 4 و 3 الجزئین
  اإلحتیاطي المال إلى نقله

 العنوان من 5 الجزء من الفائض مبلغ : الشــــيء-
   اإلنتقالي المال إلى نقله في يرخص الذي الثاني

  . 2019 تصــرف میزانیـــة بختم بالتالــي أصــرح

  

  بلدية رئیس   
  المنصوري  سامي
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  قــالحـــــــــــــــــمال
 

  


