
  1139صفحـة   2019 أفريل 16 ––الرائد الرسمي للجمهورية التونسية   31عــدد 

كرهم أعضاء بالهيئة العليا  والسادة اآلتي ذتم تعيين السيدة  .2019 أفريل 10مؤرخ في  2019لسنة  351بمقتضى أمر حكومي عدد     .اللجنةيتولى المدير العام لمركز التكوين ودعم الالمركزية مهام مقرر   .دارة والسياسات العموميةوتحديث اإل عضوة ممثلة عن وزارة الوظيفة العمومية: ـ خولة العبيدي  ،الجهاتعن عضو ممثل : ـ مراد بن علي  عضو ممثل عن البلديات،: ـ أحمد قيدارة   عن البلديات،ةعضوة ممثل: ـ ليلى المعروفي حرم معالوي  رئيسا،: ـ فاضل موسى  :مجالس المحليةاللتكوين أعضاء تم تعيين السيدات والسادة اآلتي ذكرهم باللجنة الوطنية   .2019أفريل  10 مؤرخ في 2019 لسنة 350دد بمقتضى أمر حكومي ع ممثال عن الوزارة المكلفة بالشؤون : ـ السيد فيصل قزاز  قاضية مالية، رئيسة،: ـ السيدة أمال اللومي البواب  :للمالية المحلية ممثال عن الوزارة المكلفة بأمالك : ـ السيد توفيق مسعودي  ، عضو،وزارة المالية ممثال عن: ـ السيد أحمد القاسمي  ممثال عن وزارة المالية، عضو،: ـ السيد محمد لزهر مازيغ   عضو،،المحلية ممثال عن صندوق القروض ومساعدة : ـ السيد سامي المكي  الدولة، عضو،  أفريل 10 مؤرخ في قرار من وزير الشؤون المحلية والبيئة   .محاسب، عضو: ـ السيد صفوان فروخ  خبير محاسب، عضو،: ـ السيد اسكندر بوسنينة  الجماعات المحلية، عضو،
 ديسمبر 12 المؤرخ في 1983لسنة  112وعلى القانون عدد   بعد االطالع على الدستور،  إن وزير الشؤون المحلية والبيئة،  .2018لفائدة وزارة الشؤون المحلية والبيئة بعنوان سنة متصرف عام بالسلك اإلداري المشترك لإلدارات العمومية  يتعلق بفتح مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة 2019
وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تممته وخاصة المرسوم عدد والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة اإلدارية  المتعلق بضبط النظام األساسي العام ألعوان الدولة 1983

  ،2011 سبتمبر 23 المؤرخ في 2011 لسنة 89

 أفريل 13 المؤرخ في 1998ة  لسن834وعلى األمر عدد 
) 1( ـ حدد عدد الخطط المراد سد شغورها بخطة 2الفصل   .حلية والبيئةفائدة وزارة الشؤون الملرتبة متصرف عام بالسلك اإلداري المشترك لإلدارات العمومية  واأليام الموالية مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى 2019ماي  29الفصل األول ـ تفتح بوزارة الشؤون المحلية والبيئة يوم   :قرر ما يلي   . عام بالسلك اإلداري المشترك لإلدارات العموميةرتبة متصرفالمتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة الداخلية بالملفات للترقية إلى  2013 أفريل 16وعلى قرار رئيس الحكومة المؤرخ في    المتعلق بتسمية أعضاء بالحكومة،2018نوفمبر  14 المؤرخ في 2018 لسنة 125وعلى األمر الرئاسي عدد    المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،2016أوت  27 المؤرخ في 2016 لسنة 107وعلى األمر الرئاسي عدد   ،2012أكتوبر  10 المؤرخ في 2012 لسنة 2362أو تممته وخاصة األمر عدد   المشترك لإلدارات العمومية وعلى جميع النصوص التي نقحته  المتعلق بضبط النظام األساسي الخاص بالسلك اإلداري 1998  يوسف الشاهد  رئيس الحكومة   اطلع عليه      .2019 أفريل 10تونس في   .التونسية ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية 4الفصل   .2019 أفريل 29 ـ يقع ختم قائمة الترشحات يوم 3الفصل   .واحدة

 مختار الهمامي   المحلية والبيئةوزير الشؤون

 أفريل 10قرار من وزير الشؤون المحلية والبيئة مؤرخ في   
لفائدة وزارة الشؤون المحلية والبيئة  الوثائق واألرشيفمتصرف عام في الوثائق واألرشيف بسلك المتصرفين في  يتعلق بفتح مناظرة داخلية بالملفات للترقية إلى رتبة 2019  ديسمبر 12 المؤرخ في 1983 لسنة 112وعلى القانون عدد   بعد االطالع على الدستور،  إن وزير الشؤون المحلية والبيئة،  .2018بعنوان سنة 
ته وخاصة المرسوم عدد وعلى جميع النصوص التي نقحته أو تمموالجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الصبغة اإلدارية  المتعلق بضبط النظام األساسي العام ألعوان الدولة 1983

  ،2011 سبتمبر 23 المؤرخ في 2011 لسنة 89




