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        القــــرارات

  

  

  المحلیة الجماعات

  
  ثابت سیدي

  

 نوفمبر 17  في مؤرخ 2019   لسنة 9 عدد مداوالت
 ول البلدي المجلس مداول من بمضمون يتعلق 2019

  إعتمادات توزي

   الجملي المحضر من مضمون

   البلدي للمجلس اإلستثنائیة للدورة

   2019نوفمبر18  اإلثنین يوم جلسة

 قرب عن للمشاريع المخصصة المالیة الموراد توزيع
  بالتدخل یةالمعن المناطق على

 الجماعات مجلة من 245 الفصل بمقتضیات عمال
 عدد األساسي القانون بمقتضى الصادرة المحلیة

 عن وبناء2018  ماي09  في المؤرخ 2018 لسنة29
 بلديـة رئیس السید   قبل من الموجه اإلستدعاء

 لبلدية البلدي المجلس أعضاء الى ثابت سیدي
 عدد تحت والمضمن15/11/2019 بتاريخ ثابت سیدي

  :نصه واآلتي 2139/2019

 الجلسة لحضور باستدعائكم أتشرف وبعد، "
 2019نوفمبر18 اإلثنین يوم عقدھا المقرر اإلستثنائیة

 بلدية بمقر مساء والنصف السادسة الساعة على
  ."ثابت سیدي

 اإلثنین يوم  إستثنائیة جلسة البلدي المجلس عقد
 مساء والنصف السادسة الساعة على 2019نوفمبر18

 الجلسة ھذه حضر وقد  ثابت سیدي  بلدية بمقر
 السیدات و والسادة ثابت سیدي بلدية رئیس السید
  : ذكرھم األتي البلدي المجلس أعضاء

   البلدية لرئیس الثاني المساعد : الشطي إبتسام-1

  البلدية لرئیس الرابع المساعد : العالوني حاتم-2

   بلدي مستشار : المناعي إبتسام-3

   الوحیشي العزيز بدع-4

  القیزاني زھیر -5

  بنخلیفة زھرة-6

   بلدي مستشار : الھمامي وسیم-7

  بلدي مستشار :

   بلدي مستشار:

  بلدي مستشار:

 القمودي أيوب السید الجلسة محضر تدوين تولى
  .للبلدية العام الكاتب

 ترحیب بكلمة الجلسة البلدية رئیس السید افتتح
 220 للفصل تبعا أنه مبینا البلدي المجلس بأعضاء
 أغلبیة بحضور البلدي المجلس انعقاد على ينص والذي

 بالجلسة النصاب اكتمال لعدم ونظرا األعضاء
 دعوة تم 2019نوفمبر14 بتاريخ المنعقدة اإلستثنائیة

 عدد كان مھما أيام3 بعد لإلنعقاد البلدي المجلس
 البلدية رئیس السید فسح ذلك إثر وعلى الحضور
  :التالیة المواضیع درس ىإل المجال

 الثالث التدخالت حسب الموارد توزيع على المصادقة-1
  .(قرب مشاريع-إدارية مشاريع-مھیكلة مشاريع)

 قرب لمشاريع المخصصة المالیة الموراد توزيع-2 
  بالتدخل المعنیة المناطق على 

   إعتماد تحويل -3 

 المجلس أنظار على البلدية رئیس السید عرض ثم
 للبرنامج المناطق وتقسیم والفني المالي التشخیص

  :2019لسنة التشاركي اإلستثماري السنوي

 قرب عن للمشاريع المخصصة المالیة الموراد توزيع -2 
  .بالتدخل المعنیة المناطق على

  : الموارد توزيع 

   : كالتالي دينار ألف 419 توزيع  -  

  دينار ألف 150 : إدارية مشاريع-

   دينار ألف  69 : مھیكلة مشاريع-
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   دينار ألف 200 : القرب مشاريع-

 – للسكنى العقارية الوكالة حي  -    :"1" المنطقة
  دينار ألف 100 :الحدائق حي

                سلیم المنجي حي  -    : "5" المنطقة
  دينار ألف    70:               

                        البرتقال حي  -      :"3" المنطقة
  دينار ألف     30:           

 دينار ألف400 التوسع لمناطق الخصوصي البرنامج -
  )القرب مشاريع(

   :كمايلي التدخل مناطق على الموارد توزيع•

   دينار ألف   60 :24     شرفش  : "1" المنطقة

   ناردي ألف 130 : جبـــــــــــاس  : "7" المنطقة 

   دينار ألف   50 : الفالحین حي•

  دينار ألف 100 : الخـــــــروبة•

  دينار ألف   60 :المــــــرازقیة  : "9" المنطقة

  : التصويت

  نعم : الشطي إبتسام

  نعم : العالوني حاتم

  نعم : المناعي إبتسام

  نعم :  الوحیشي العزيز عبد

  نعم : القیزاني زھیر

  نعم : بنخلیفة زھرة

  منع : الھمامي وسیم

   

 باإلجماع البلدي المجلس أعضاء صادق النقاش بعد
  .أعاله مبین ھو كما اإلعتمادات توزيع على

 كل البلدية رئیس السید شكر الجلسة ختام وفي
  . لیال الثامنة الساعة تمام في الجلسة ورفعت الحضور

   بتاريخه المحضر حرر

                                                                
  بلديةال رئیس                                          

  الطرودي  محجوب
  

  

  سوسة

  

 جانفي 19  في مؤرخ 2020   لسنة 8 عدد قرار
  اإلعالنیة الالفتات تعلیق بمنع يتعلق 2020

 أنواعھا بجمیع عالنیةاإل الالفتات تعلیق منع قرار
  العام بالطريق

  

  بلدية ا رئیس   
  خالد اقبال دمحم  

  

  قرمدة

  

 2018 أوت 5  في مؤرخ 2018   لسنة 1 عدد قرار
  بتفويض يتعلق

  2018 أوت 6 في ّمؤرخ قرمدة بلدية رئیس من قـــــرار
  .ّالسلطـة بتفويض

  ، قرمدة ّبلدية رئیس ّإن

  الدستور، على إلطالعا بعد

 المؤرخ 2018 لسنة ـدد29عـ األساسي القانون وعلى
 الجماعات بمجلة والمتعلق 2018 ماي 09 في

  .منه 261 الفصل وخاصة المحلیة

 1985 أفريل 06 في ّالمؤرخ 561 عدد األمر وعلى
  .قرمدة بلدية بتأسیس القاضي

 125 عدد لالنتخابات المستقلة العلیا الھیئة قرار وعلى
 والمتعلق 2018 ماي 17 في المؤرخ 2018 لسنة

 ببلدية البلدية لالنتخابات النھائیة بالنتائج بالتصريح
  . قرمدة

 بقرمدة البلدي المجلس تنصیب جلسة محضر وعلى
  . 2018 جوان 27 بتاريخ المنعقدة

 للمجلس االستثنائیة الدورة جلسة محضر وعلى
  . 2018 جويلیة 27 بتاريخ البلدي

 يلي ما ّقـــرر

 ّالسید إلى قرمدة بلدية رئیس ّفــوض : ّاألول الفصل
 إلمضاء سلطته البلدية رئیس مساعد بلغیث دمحم

 المالیة الصبغة ذات الوثائق باستثناء اإلدارية الوثائق
  . الترتیبیة والقرارات
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 الجريدة صدور حال القرار ھذا ينشر : الثاني الفصل
  . المحلیة للجماعات الرسمیة

 تاريخ من بداية القرار بھذا العمل يجري :الثالث لالفص
  .إمضائه

  بلديةال رئیس    
  عزيز بو  آمنة  

  

  

 2019 ديسمبر 9  في مؤرخ 2019   لسنة 1 عدد رارق
  معالیم بتعديل يتعلق

  :ّإطالعه بعد قرمدة بلدية رئیس ّإن

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

  .منه 390 الفصل وخاصة

 09 في ّالمؤرخ 1997 لسنة 3 عدد القانون وعلى
  .المحلیة الجباية مجلة بإصدار المتعلق 1997 فیفري

 1985 أفريل 06 في ّالمؤرخ 561 عدد األمر وعلى
   قرمدة بلدية بإحداث المتعلق

 13 في ّالمؤرخ 2016 لسنة 805 عدد األمر لىوع
 المرخص المعالیم تعريفة بضبط والمتعلق 2016 جوان

  .استخالصھا في المحلیة للجماعات

 28 في ّالمؤرخ 2017 لسنة 397 عدد األمر وعلى
 والحد األدنى الحد بضبط المتعلق 2017 مارس

 من صنف لكل المربع للمتر المرجعي للثمن االقصى
 العقارات على للمعلوم الخاضعة لعقاراتوا أصناف
   المبنیة

 30 في المنعقدة البلدي المجلس مداولة وعلى
 المعالیم بعض وإحداث بتعديل المتعلقة 2019 نوفمبر
  .البلدية

  :يلي ما ّقــرر

  :التالي النحو على البلدية المعالیم ّتعدل:ّاألول الفصل

 برامإل البلدية االجتماعات قاعة استغالل معلوم -1
  (الواحدة الساعة )دينار 300: الزواج عقود

 روضة فوق العلوي الطابق استغالل معلوم -2
 الساعة )دينار 70: الزواج عقود إلبرام السالمي

  (الواحدة

  دينار 250: البلدية بالمقابر التربات منح معلوم -3

  (واحدة حمولة) دينار50: ردم حمولة رفع معلوم -4

 لكل المبني المربع للمتر یةالمرجع األثمان حددت -5
  :يلي كما المبنیة العقارات أصناف من صنف

 المساحة(بالدينار)المبني المربع للمتر المرجعي الثمن
  العقار المغطاةصنف

  1 مربعالصنف متر 100 تتعدى ال دينارمساحة 150

 تتعدى ال و مربع متر 100 تفوق دينارمساحة 230
  2 مربعالصنف متر 200

 تتعدى ال و مربع متر 200 تفوق ةدينارمساح 290
  3 مربعالصنف متر 400

     4 الصنف مربع متر 400 تفوق دينارمساحة 350

  :التالیة البلدية المعالیم تحدث:الثاني الفصل

 دينار 50: المعشب الملعب استغالل معلوم - 1
  (نصف و ساعة)للحصة

 دينار 200: التجارية المعارض اقامة رخص معلوم - 2
  (واحدال للیوم)

 البلدي والقابض للبلدية العام الكاتب :الثالث الفصل
  .القرار ھذا بتنفیذ يخصه فیما كل مكلف

  

  بلديةال رئیس
  عزيز بو  آمنة

  

  

   جانفي 14  في مؤرخ 2020   لسنة 1 عدد قرار
  معلوم بتعديل يتعلق 2020

        

   : على ّبعداطالعه قرمدة بلدية رئیس ّإن

 في ّالمؤرخ 2018 لسنة 29 عدد األساسي القانون
 ّالمحلیة الجماعات ّبمجلة ّوالمتعلق 2018 ماي  09

   ، منه 390 الفصل ّوخاصة

 فیفري 09 في ّالمؤرخ 1997 لسنة 03 عدد القانون 
   ّالمحلیـــــة الجباية ّمجلة بإصدار ّالمتعلق 1997

 ّالمتعلق 1985 أفريل 06 في ّالمؤرخ 561 عدد األمر
   ، قرمدة بلدية بإحداث
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 جوان 13 في ّالمؤرخ 2016 لسنة 805 عدد األمر
 ّالمرخص المعالیم تعريفة بضبط ّوالمتعلق 2016

   ، استخالصھا في  ّالمحلیة للجماعات

 جلسة في  المنعقد البلدي المجلس مداولة وعلى
      2020 جانفي 06  بتاريخ ّاستثنائیة

   : يلـــي ما ّقــــرر

 بمختلف ّالربط ترخیص معلوم ّيعدل : ّاألول الفصل
 عن دينار 100 (دينار مائة ) لیصبح ّالعمومیة ّالشبكات

  . توصیلة أو ّعداد ّكل

 البلدي والقابض للبلدية العام الكاتب : الثاني الفصل
   . القرار ھذا بتنفیذ ّيخصه فیما ّكل ّمكلف

                          
                          

   البلدية رئیس     

  بوعزيز كريشانآمنة 
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  قــالحـــــــــــــــــمال
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