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  المحلية الجماعات
  الليل وادي

  

  .الليل وادي لبلدية العمرانية التهيئة لمثال الجزئية المراجعة تحديد بقرار يتعلق 2019 جانفي 22  في مؤرخ 2019 لسنة 19 عدد قرار

 باللون مبينة قطع 03 لعدد منوبة والية من الليل وادي لبلدية العمرانية التهيئة لمثال  جزئية مراجعة تقتضي التي المناطق تحديد قرار

   المصاحب بالجدول المدرجة للتنصيصات ووفقا القرار بهذا الملحق بالمثال األحمر

  بلدية رئيس

  اللوح رضا

  

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

 الليل وادي لبلدية العمرانية التهيئة لمثال الجزئية المراجعة بعرض يتعلق 2019 أوت 4  في مؤرخ 2019   لسنة 20 عدد مداوالت

  أولى قراءة في العمومي االستقصاء و للتعليق

 سيقع أنه العموم الليل وادي لبلدية العمرانية التهيئة لمثال الجزئية المراجعة عرض سيقع أنه العموم الليل وادي بلدية رئيس السيد يعلم

 ستون لمدة البلدية بمقر أولى قراءة في العمومي واإلستقصاء للتعليق الليل وادي لبلدية العمرانية التهيئة لمثال الجزئية المراجعة عرض

  .2019أكتوبر 04 غاية إلى 2019 أوت 06 من بداية وذلك يوما

 األمر يهمهم من وكل الليل وادي بمنطقة والمتساكنين المواطنين كافة ويدعو والتعمير الترابية التهيئة مجلة من 16 بالفصل عمال وذلك

 ذمتهم على والموضوع لذلك المخصص الكراس في ومالحظاتهم بأرائهم واإلدالء المحددين والزمان المكان في المثال هذا على لإلطالع

  .المجددة األجال في وذلك بالبلوغ اإلعالم مع الوصول مضمونة برسالة الغرض في الليل وادي بلدية رئيس السيد مراسلة أو البلدية بمقر
  بلدية رئيس

 اللوح رضا

  بلدية رئيس

  سوسة

  .تفويض بقرار يتعلق 2019 أوت 1  في مؤرخ 2019   لسنة 22 عدد قرار

 على والفني االداري لإلشراف البلدي المجلس لرئيس الرابع المساعد العابدين زين حذامي سارة للسيدة القرار هذا بمقتضى التفويض تم

   SECO. سريةالسوي االقتصادية للشؤون الدولة كتابة مع بالتعاون سينجز الذي " سوسة لمدينة المندمج العمراني التطوير " مشروع

  بلدية رئيس

  خالد اقبال دمحم

 



  6عـــــدد   2019سبتمبر  27 ––الجريدة الرسمية للجماعات المحلية   291صفحـة 

المالحق



  6عـــــدد   2019سبتمبر  27 ––الجريدة الرسمية للجماعات المحلية   292صفحـة 



  6عـــــدد   2019سبتمبر  27 ––الجريدة الرسمية للجماعات المحلية   293صفحـة 



  6عـــــدد   2019سبتمبر  27 ––الجريدة الرسمية للجماعات المحلية   294صفحـة 



  6عـــــدد   2019سبتمبر  27 ––الجريدة الرسمية للجماعات المحلية   295صفحـة 



  6عـــــدد   2019سبتمبر  27 ––الجريدة الرسمية للجماعات المحلية   296صفحـة 



  6عـــــدد   2019سبتمبر  27 ––الجريدة الرسمية للجماعات المحلية   297صفحـة 

 


