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 المحلیة الجماعات
  المروج

 رفـع معلـوم تحديـد بقـرار يتعلـق 2019 ديسمبر 2  في مؤرخ 2019   لسنة 13 عدد قرار
  ..................................................ةالبلدي المعدات بواسطة األجنة و البناء بقايا و األتربة

  الزريبة 
 الخنـادق تفريـغ بمعلـوم يتعلـق 2019 سـبتمبر 5  فـي مـؤرخ 2019   لسنة 4 عدد قرار

  .......................................................................................ةالزريب ببلدية واآلبار
  الجبل رأس

 رأس بلديّـة رئیس من بقرار يتعلق 2020 جانفي 1  في مؤرخ 2020   لسنة 1 عدد قرار
 بالملفـات الداخلیة المناظرة تنظیم كیفیة بضبط يتعلق 2020 جانفي 02 في مؤرخ الجبل

 رأس بلديّـة لفائـدة العمومیّة لإلدارات اإلعالمیّة وتقنیي محلّلي بسلك محلّل إلى للترقیة
  ....................................................................................................لالجب
 رأس بلديـة رئیس من بقرار يتعلق 2020 جانفي 1  في مؤرخ 2020   لسنة 2 عدد قرار

 رتبـة إلى للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة بفتح يتعلّق 2020 جانفي 02 في مؤرخ الجبل
 بعنوان الجبل رأس بلدية لفائدة العمومیة تلإلدارا اإلعالمیة وتقنیي محللي بسلك محلّل

......................................................................................................2020نة   س
 رأس بلديّـة رئیس من بقرار يتعلق 2020 جانفي 1  في مؤرخ 2020   لسنة 3 عدد قرار

 رتبـة إلى للترقیة بالملّفات داخلیّة مناظرة بفتح يتعلّق 2020 جانفي 02 في مؤرخ الجبل
 بعنوان الجبل رأس بلديّة لفائدة العمومیّة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك تصرّف كاتب
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  شاكر زلمن
 المنـاظرة تنظـیم بكیفیـة يتعلـق 2019 سبتمبر 29  في مؤرخ 2019   لسنة 3 عدد قرار

  اإلعالمیـة وتقنیـي محللـي بسـلك اإلعالمیـة مخبـر تقنـي النتداب باالختبارات الخارجیة
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 منـاظرة فـتح تاجیـل بقـرار يتعلق 2019 ديسمبر 1  في مؤرخ 2019   لسنة 4 عدد قرار
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        القــــرارات

  

  

  المحلیة الجماعات

  المروج

  

 مبرديس 2  في مؤرخ 2019   لسنة 13 عدد قرار
 بقايا و األتربة رفع معلوم تحديد بقرار يتعلق 2019

  البلدية المعدات بواسطة األجنة و البناء

  يلـــي ما قــــرر

 و البناء وبقايا األتربة رفع معلوم حدد : األول الفصل
 على الواحدة للحمولة البلدية المعدات بواسطة األجنة
  : التالي النحو

 و التراكس آلة لاستعما صورة في دينارا 40 -   
  شاحنة

  . مجرورة و جرار استعمال صورة في دينارا 20 -   

 المـالیة وقـابض للبلدية العـام الكاتـب : الثـاني الفصل
  .القرار ھذا بتنفیذ يخصه فیما كل مكلفـان بـھا

                          
                        

  بلدية رئیس
  الورتاني  كمال

  

  الزريبة

  

 2019 سبتمبر 5  في مؤرخ 2019   لسنة 4 عدد رارق
  الزريبة ببلدية واآلبار الخنادق تفريغ بمعلوم يتعلق

 :فــي مؤرّخ الزريبة بلدية رئیس من قـرار
 تفريغ معلوم تعريفة بضبط يتعلق 06/09/2019

 غیر المستعملة الـمیاه بالوعات ) واآلبـــار الخنادق
  الزريبة ديةببل ( التطھیر بشبكة الـمرتبطة

 واآلبار الخنادق تفريغ معلوم يضبط  :األول الفصـل
 بشبكة المرتبطة غیر المستعملة المیاه بالوعات
  : يالتّال النّحو على )الزريبة ببلدية (التطھیر

 المنطقة مواطني لفائدة واآلبار الخنادق تفريغ معلوم
  .الواحد للمواطن  د 50 البلدية

 المؤسسات بارلفائدةواآل الخنادق تفريغ معلوم  
 د 150  البلدية المنطقة داخل الكائنة الصناعیة
  .الواحدة المؤسسة أو للصناعي

 البلدي والقابض للبلدية العام الكاتب  :الثاني الفصـل
 بتنفیذ يخّصه فیما كلّ  مكلّفان الزريبة بلدية محتسب

   .القرار ھذا

  بلدية رئیس     
  عمر بن ابراھیم  

  

  الجبل رأس

  

 2020 جانفي 1  في مؤرخ 2020   لسنة 1 عدد قرار
 02 في مؤرخ الجبل رأس بلديّة رئیس من بقرار يتعلق

 المناظرة تنظیم كیفیة بضبط يتعلق 2020 جانفي
 محلّلي بسلك محلّل إلى للترقیة بالملفات الداخلیة
 رأس بلديّة لفائدة العمومیّة لإلدارات اإلعالمیّة وتقنیي

  الجبل

 رتبة إلى للترقیة بالملفات الداخلیة المناظرات تنظم
 لإلدارات اإلعالمیّة وتقنیي محلّلي بسلك محلّل

 قرار ألحكام طبقا الجبل رأس بلديّة لفائدة العمومیّة
 2020 جانفي 02 في المؤرخ الجبل رأس بلديّة رئیس

 الداخلیة المناظرة تنظیم كیفیة بضبط المتعلق
 وتقنیي ليمحلّ  بسلك محلّل إلى للترقیة بالملفات
   الجبل رأس بلديّة لفائدة العمومیة لإلدارات اإلعالمیّة

  بلدية رئیس     
  برحیمة  الدين جالل

  

  

 2020 جانفي 1  في مؤرخ 2020   لسنة 2 عدد قرار
 02 في مؤرخ الجبل رأس بلدية رئیس من بقرار يتعلق

 بالملفات داخلیة مناظرة بفتح يتعلّق 2020 جانفي
 وتقنیي محللي بسلك محلّل رتبة إلى للترقیة

 الجبل رأس بلدية لفائدة العمومیة لإلدارات اإلعالمیة
  2020 سنة بعنوان
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 بالملفات داخلیّة مناظرة الجبل رأس ببلديّة يفتح
 وتقنیي محللي بسلك محلل رتبة إلى للترقیة

 الجبل رأس بلديّة لفائدة العمومیة لإلدارات اإلعالمیة
 ، 01 ترقیتھم المراد واناألع عدد ، 2020 سنة بعنوان
 تاريخ ، 2020 فیفري 03 يوم الترّشحات ختم تاريخ
  الموالیة واأليام 2020 مارس 03 يوم المناظرة إجراء

  بلدية رئیس    
  برحیمة  الدين جالل

  

 2020 جانفي 1  في مؤرخ 2020   لسنة 3 عدد قرار
 02 في مؤرخ الجبل رأس بلديّة رئیس من بقرار يتعلق

 بالملّفات داخلیّة مناظرة بفتح يتعلّق 2020 جانفي
 اإلداري بالسلك تصرّف كاتب رتبة إلى للترقیة

 الجبل رأس بلديّة لفائدة العمومیّة لإلدارات المشترك
  2020 سنة بعنوان

 داخلیة مناظرة ولفائدتھا الجبل رأس ببلديّة يفتح
 اإلداري بالسلك تصرّف كاتب رتبة إلى للترقیة بالملفات
 عدد ، 2020 سنة بعنوان العمومیة لإلدارات المشترك

 يوم الترّشحات ختم تاريخ ، 01 ترقیتھم المراد اإلعوان
 مارس 03 المناظرة إجراء تاريخ ، 2020 فیفري 03

  . الموالیة واأليام 2020

  بلدية رئیس    
  برحیمة  الدين جالل

  
  شاكر منزل

 سبتمبر 29  في مؤرخ 2019   لسنة 3 عدد قرار
 الخارجیة المناظرة تنظیم بكیفیة علقيت 2019

 محللي بسلك مخبراالعالمیة تقني النتداب باالختبارات
  العمومیة لإلدارات  اإلعالمیة وتقنیي

 الخارجیة المناظرة تنظیم كیفیة بضبط يتعلق قرار
 محللي بسلك مخبراالعالمیة تقني النتداب باالختبارات

   العمومیة لإلدارات  اإلعالمیة وتقنیي

  بلدية رئیس    
  الفوراتي  الستار عبد

  

  

 2019 ديسمبر 1  في مؤرخ 2019   لسنة 4 عدد قرار
 لالختبارات خارجیة مناظرة فتح تاجیل بقرار يتعلق

  االعالمیة مخبر تقني النتداب

 النتداب لالختبارات خارجیة مناظرة فتح تاجیل قرار
  االعالمیة مخبر تقني

  بلدية رئیس     
وراتيالف  الستار عبد
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  قــالحـــــــــــــــــمال
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