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        القــــرارات
  

  

  المحلیة الجماعات
  

  مرناق

 یتعلق 2020 أوت 12  في مؤرخ 2020   لسنة 8 عدد قرار
  االسبوعیـــة السوق بغلق

  اطالعھ بعد مرناق، بلدیة رئیس إن

 2018 ماي 9 في المؤرخ 2018 لسنة 29 عدد القانون على
   منھ  267و 266 الفصلین وخاصة المحلیة الجماعات بمجلة المتعلق

 1979 ماي 07 في المؤرخ 1979 لسنة 408 عدد األمر وعلى
   مرناق، بلدیة بإحداث المتعلق

 الطارئة االستثنائیة جلستھ في البلدي المجلس جلسة محضر وعلى
 عدوى حاالت تسجیل إثر على 2020 أوت 13 بتاریخ المنعقدة

  بمرناق، الكورونا لفیروس محلیة

  یلي ما قرر

 15 تاریخ من بدایة بمرناق األسبوعیة السوق تلغى :األول الفصل
  .آخر إشعار غایة إلى 2020 أوت

 اإلجراءات كافة اتخاذ یتم القرار ھذا یحترم ال من كل :الثاني الفصل
  .البضائع حجز ذلك في بما شأنھ في القانونیة

 لكل مرناق مراكز رؤساء والسادة للبلدیة العام الكاتب :الثالث الفصل
 والحرس الوطني الحرس و العمومي واألمن البلدیة الشرطة من

 القرار ھذا بتنفیذ یخصھ فیما كل مكلفون البیئیة والشرطة البلدي
  .المحلیة للجماعات الرسمیة بالجریدة ینشر الذي

  البلدیة رئیس عن
   الثاني المساعد

  الطرابلسي دمحم
  بلدیة رئیس
  الحرباوي  عمر

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

  ھرقلة

 یتعلق 2020 سبتمبر 27  في مؤرخ 2020   لسنة 7 عدد قرار
 محلل رتبة الى للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة بتأجیل یتعلق بقرار
  اإلعالمیة وتقنیي محللي بسلك

 2020سبتمبر28 في مؤرخ ھرقلة بلدیة رئیسة من قــــــــــرار
 بسلك محلل رتبة الى للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة بتأجیل یتعلق
 بعنوان ھرقلة بلدیة لفائدة العمومیة لإلدارات اإلعالمیة وتقنیي محللي

  . 2020 سنة

  ھرقلة بلدیة رئیسة إن

  ,الدستور على اإلطالع بعد

 ماي 9 في مؤرخ 2018 لسنة 29 عدد األساسي القانون وعلى
  .المحلیة الجماعات بمجلة یتعلّق 2018

 دیسمبر 12 في المؤرخ 1983 لسنة 112 عدد القانون وعلى
 الدولة ألعوان العام االساسي النظام بضبط المتعلق 1983

 اإلداریة الصبغة ذات العمومیة والمؤسسات المحلیة والجماعات
 عدد المرسوم وخاصة تتمتھ أو نقحتھ التي النصوص جمیع وعلى
  .2011 سبتمبر 23 في المؤرخ 2011 لسنة 89

 المتعلق 1966 أفریل 25 في المؤرخ 178 عدد االمر على و
  ھرقلـة بلدیـة بإحداث

 1999 فیفري 15 في المؤرخ 1999 لسنة 365عدد األمر وعلى
 اإلعالمیة وتقنیي محللي الخاص األساسي النظام بضبط والمتعلق
 في المؤرخ 2009لسنة 112عدد باألمر المتمم العمومیة لإلدارات

  2009جانفي 21

 22 في المؤرخ 2019 لسنة 291عدد الحكومي األمر وعلى
 والترقیة اإلنتداب وآلیات صیغ بضبط المتعلق 2019 مارس

  ’بالبلدیات والترسیم

 المتعلق 2020 ماي 27 في مؤرخ ھرقلة بلدیة رئیسة قرار وعلى
 محللي بسلك محلل رتبة الى للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة بفتح

 سنة بعنوان ھرقلة بلدیة لفائدة العمومیة اتلإلدار اإلعالمیة وتقنیي
2020 .  

 المتعلق 2020 ماي 27 في مؤرخ ھرقلة بلدیة رئیسة قرار وعلى
 محلل رتبة الى للترقیة بالملفات الداخلیة المناظرة تنظیم كیفیة بضبط
 ھرقلة بلدیة لفائدة العمومیة لإلدارات اإلعالمیة وتقنیي محللي بسلك

  . 2020 سنة بعنوان

  : یلــــي مــا قــررت

 ببلدیة المفتوحة بالملفات الداخلیة المناظرة تؤجل : األول الفصل
 للترقیة الموالیة واألیام 2020 أوت 31 لیوم المقرة ولفائدتھا ھرقلة
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 العمومیة لإلدارات اإلعالمیة وتقنیي محللي بسلك محلل رتبة الى
  2020 سنة بعنوان

 رتبة الى للترقیة بالملفات الداخلیة المناظرة تجرى :الثاني الفصل
 سنة بعنوان العمومیة لإلدارات اإلعالمیة وتقنیي محللي بسلك محلل

 31 عن عوضا الموالیة واألیام 2020نوفمبر 02 بتاریخ 2020
  .الموالیة واألیام 2020 أوت

  بلدیة رئیس
  مراد  لیلى

  

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

 یتعلق 2020 سبتمبر 27  في مؤرخ 2020   لسنة 8 عدد قرار
 رتبة الى للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة فتح بتأجیل یتعلق بقرار
  المشترك اإلداري بالسلك تصرف كاتب

 2020سبتمبر28 في مؤرخ ھرقلة بلدیة رئیسة من قــــــــــرار
 كاتب رتبة الى للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة فتح بتأجیل یتعلق

 بلدیة لفائدة العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك تصرف
  . 2020 سنة بعنوان ھرقلة

  ھرقلة بلدیة رئیسة إن

  ,الدستور على اإلطالع بعد

 ماي 9 في مؤرخ 2018 لسنة 29 عدد األساسي القانون وعلى
  .المحلیة الجماعات بمجلة یتعلّق 2018

 دیسمبر 12 في المؤرخ 1983 لسنة 112 عدد القانون وعلى
 الدولة ألعوان العام االساسي النظام بضبط المتعلق 1983

 اإلداریة الصبغة ذات العمومیة والمؤسسات المحلیة والجماعات
 عدد المرسوم وخاصة تتمتھ أو نقحتھ التي نصوصال جمیع وعلى
  .2011 سبتمبر 23 في المؤرخ 2011 لسنة 89

 المتعلق 1966 أفریل 25 في المؤرخ 178 عدد االمر على و
  ھرقلـة بلدیـة بإحداث

 25 في المؤرخ 2020 لسنة 115عدد الحكومي األمر وعلى
 بالسلك الخاص األساسي النظام بضبط والمتعلق 2020 فیفري

  . العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري

 22 في المؤرخ 2019 لسنة 291عدد الحكومي األمر وعلى
 والترقیة اإلنتداب وآلیات صیغ بضبط المتعلق 2019 مارس

  ’بالبلدیات والترسیم

 المتعلق 2020ماي27 في مؤرخ ھرقلة بلدیة رئیسة قرار وعلى
 تصرف كاتب رتبة الى للترقیة بالملفات الداخلیة المناظرة بفتح

 ھرقلة بلدیة لفائدة العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك
  . 2020 سنة بعنوان

 المتعلق 2020ماي27 في مؤرخ ھرقلة بلدیة رئیسة قرار وعلى
 كاتب رتبة الى للترقیة بالملفات الداخلیة المناظرة تنظیم كیفیة بضبط

 بلدیة لفائدة العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك تصرف
  . 2020 سنة بعنوان ھرقلة

  : یلــــي مــا قــررت

 ببلدیة المفتوحة بالملفات الداخلیة المناظرة تؤجل : األول الفصل
 للترقیة الموالیة واألیام 2020 أوت 31لیوم المقررة ولفائدتھا ھرقلة

 العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك تصرف كاتب رتبة الى
  2020 سنة بعنوان

 رتبة إلى للترقیة بالملفات الداخلیة المناظرة تجرى : الثاني الفصل
 بعنوان العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك تصرف كاتب
 عن عوضا موالیةال واألیام 2020 نوفمیر 02 بتاریخ 2020 سنة

  .الموالیة واألیام 2020 أوت 31

  

  بلدیة رئیس
  مراد  لیلى

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

  الھاني سیدي

 یتعلق 2020 أوت 10  في مؤرخ 2020   لسنة 16 عدد قرار
  الھاني سیدي لبلدیة الھیكلي بالتنظیم یتعلق بقــرار

  الھاني سیدي لبلدیة الھیكلي بالتنظیم یتعلق ـرارقــ 

  ، الدستور على إطالعھ الھانیبعد الھانیسیدي سیدي بلدیة رئیس إن

 09 في المؤرخ 2018 لسنة 29 عدد األساسي القانون على و
  ،  المحلیة الجماعات ةمجل باصدار والمتعلق 2018 ماي

 دیسمبر 12 في المؤرخ 1983 لسنة 112 عدد القانون وعلى
 الدولة ألعوان العام األساسي النظام بضبط والمتعلق1983

 الصبغة ذات العمومیة والمؤسسات المحلیة العمومیة والجماعات
 وخاصة  تممتھ أو نقحتھ التي النصوص جمیع وعلى اإلداریة
   ، 2011 سبتمبر 23 في المؤرخ 2011 لسنة 89 عدد مرسوم

 1994 مارس 7 في المؤرخ 1994 لسنة 512 عدد األمر وعلى
           ، الھاني سیدي بلدیة بإحداث والمتعلق

 أوت 24 في المؤرخ 2000 لسنة 1886 عدد األمر وعلى  
 في المؤرخ 1989 لسنة 572 عدد األمر بتنقیح المتعلق 2000

 إحداثھا الممكن الوظیفیة بالخطط المتعلق 1989 ماي 30
  .بالبلدیات
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 أفریل 02 في المؤرخ 2007 لسنة 735 عدد األمر وعلى
 المؤرخ 2000 لسنة 911 عدد وإتماماألمر بتنقیح المتعلق 2007

 وطرق البلدیة الدوائر وظائف بضبط والمتعلق 2000 ماي 02 في
  .تسییرھا

 في المؤرخ 46 عدد الداخلیة وزیر الدولة وزیر السید منشور وعلى
 االنموذجیةلإلدارات الھیكلیة بالتنظیمات المتعلق 1992 أوت 26
  .البلدیة

 جوان 10 بتاریخ 37 عدد الداخلیة وزیر السید منشور وعلى
 الھیكلیة بالتنظیمات لإلعالمیة وحدات بإحداث المتعلق 2002

  .البلدیـة

 جوان 26 بتاریخ البلدي المجلس تنصیب جلسة محضر وعلى
2018 ،  

 والمتعلق 2018 سبتمبر 27 في المؤرخ البلدي القرار وعلى
  ، البلدي للمجلس الداخلي النظام على بالمصادقة

 02  في المؤرخ الھیكلي بالتنظیم المتعلق البلدي القرار وعلى
  . 2016 أفریل 06  بتاریخ علیھ والمصادق 2015 أكتوبر

  الثالثة ادیةالع دورتھ في المنعقد البلدي مجلس مداولة وعلى
  . 2020 أوت 11 بتاریخ 2020لسنة

  یلــي ما قــررت

  :على الھاني سیدي  لبلدیة الھیكلي التنظیم یشتمل: األول الفصــل-

  :العامـــــة الكتابــــــة /1

  والمالیة اإلداریة للشؤون الفرعیة اإلدارة/2

  والصفقات المالیة مصلحة      -أ

  االداریـــة الشؤون مصلحة    -ب

  الموارد وتنمیة االداءاتواالسخالصات مصلحة -ج

  . والنزاعات والعقاریة القانونیة الشؤون مصلحة -د

  .الفنیــة المصلحة      -أ

  النظافة مصلحة-ب

  :الثانـــي الفصـــل-

  :العامــة الكتابة?

 في اإلدارة سیر حسن على السھر العامة الكتابة تتولى      
 العمل بھا الجاري والتراتیب للقوانین طبقا والمالي اإلداري المیدانین
 ھؤالء وتوجیھ وأعوانھا البلدیة المصالح مختلف بین والتنسیق
 البلدیة رئیس قرارات تنفیذ على تسھر كما ومراقبتھم األعوان

  .ومتابعتھا

 األعمال بمھمة البلدیة المصالح وبمشاركة عملیا مكلفة أنھا كما
 من علیھا لالقتراع وتقدیمھا المیزانیة مشروع إلعداد التحضیریة

  . تنفیذھا ومتابعة البلدي المجلس طرف

  : بـ وكذلك

 التحصیل وجداول البلدیة واللزمات الصفقات ملفات إعداد       -
  العقود ومختلف البلدیة بالمعالیم

 واألذون بالتزود واألذون بالنفقة التعھد اقتراحات إعداد       -
  المثبتة والحجج بالدفع

 وبالوثائق ومسكھا البلدیة والدفاتر السجالت بمختلف العنایة       -
  والمحفوظات اإلداریة

  : األقسامالتالیة مباشرة العامة بالكتابة وتلحق

  : المركزي الضبط مكتب /1

 المعنیة المصالح على وتوزیعھ والوارد الصادر البرید ضبط یتولى 
  . المراسالت مختلف متابعة وكذلك والوثائق بالمحفوظات والعنایة

  : البلدیة واللجان والمكتب المجلس كتابة /2

 وتدوینھا البلدي والمكتب المجلس جلسات محاضر بإعداد تعنى  
 ومتابعة علیھا المصادقة قصد اإلشراف سلطة إلى المداوالت وإحالة
 األعمال كل انجاز إلى باإلضافة المعنیة المصالح مختلف مع تنفیذھا
 والمكتب المجلس اجتماعات سیر حسن بضمان المتعلقة المادیة

  .البلدیة واللجان

  : المواطن مع العالقة مكتب /3

 وربط العامة والعالقات والتوجیھ واإلرشاد باالستقبال مكلف   
 لقضاء تسھیال البلدیة المصالح ومختلف المواطنین بین الصلة

 القوانین بمقتضى األخرىالموكولةإلیھ المھام من ھا وغیر شؤونھم
 علیھا والردّ  الشكاوي بقبول یعنى كما العمل بھا الجاري والتراتیب
 المصالح من غیرھا و البلدیة الشرطة مصالح مع ذلك في والتنسیق
  .اإلداریة

  : واألرشیفواإلعالم التوثیق قسم/4

 الطرق وإدخال البلدي األرشیف تنظیم على المكتب ھذا یعمل  
 القانون مقتضیات احترام على ویسھر استغاللھ لحسن العصریة

 كما المحفوظة، الوثائق استغالل عملیة ینظم كما باألرشیف الخاص
 والمواقع الصفحات ومختلف والمجالت بالجرائد نشره یتم ما یتابع

 على ویسھر البلدیة رئیس إلى یومیة تقاریر ویرفع االكترونیة
 ومطویات نشریات إعداد خالل من البلدیة باالنجازات التعریف

 ومتابعة والمحلیة والجھویة الوطنیة المعارض في والمشاركة دوریة
 التواصل مواقع بمختلف بالبلدیة الخاصة الصفحة وتحیین

  .االجتماعي
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  : والثقافیة االجتماعیة الشؤون قسم/5

 ومواكبة والثقافي االجتماعي المیدانین في البلدیة بتدخل یعنى  
  .البلدیة بالمنطقة والریاضیة الثقافیة الحركة

  :الخارجیة العالقات قسم/6

 توأمة من الخارجیة بالعالقات الخاصة العملیات تنظیم على یسھر  
  .المختلفة والھیاكل المنظمات مع الصلة وربط وشبابي ثقافي وتبادل

  :واإلعالمیة واألسالیب التنظیم قسم /7

 اإلداریة الھیاكل على اإلعالمیة تعمیم على القسم ھذا یسھر   
 مجال في خاصة وتنفیذه مخطط بوضع وكذلك للبلدیة التابعة والفنیة

 تنظیم دراسة و المدنیة الحالة میدان في االعالمیة تطبیقة استغالل
 مشاریع باقتراح وتقوم والفنیة اإلداریة الھیاكل مختلف وسیر

  .وتنفیذھا واالقسام المصالح لمختلف جدیدة تطبیقات

 توظیف ومخططات اإلجراءات أدّلة وتحیین إعداد على یسھر كما  
 ذلك من اإلداري العمل ترشید الى تھدف أخرى أداة وكل األعوان

  .المجال ھذا في أخرى تقنیة اي او التحلیلیة المحاسبة اعتماد

 لتركیز البلدي المدیري المخطط تنفیذ على القسم ھذا یسھر كما  
 وتركیز المصالح كافة على وتعمیمھا البلدیة االدارة داخل االعالمیة
  .المصالح بمختلف الالزمة التطبیقات

 وتطویعھا وتحیینھا المذكورة التطبیقات تطویر على یعمل كما  
 على ایجابیا ینعكس بما بالبلدیة اإلداریة الھیاكل مختلف لعمل تسھیال
 المعدات صیانة على ویسھر طنللموا المقدمة الخدمات مستوى
 مختلف بین كامال تنسیقا یحقق بما اإلعالمیة الشبكات ودعم وصیانة
 البلدیة اإلدارة داخل والمسؤولین المصالح وبین جھة من المصالح

  .اخرى جھة من

  :الثالـــــث الفصل-

  : ةاإلداریة والمالی للشؤون الفرعیة اإلدارة?

 المالي المجالین في بالنظر لھا الراجعة المصالح عمل سیر تتابع 
  .مدیر كاھیة خطة في إطار علیھا ویشرف واإلداري

  : التالیة المصالح عنھا وتتفرع 

  :والصفقات المالیة مصلحة      -أ

  : ةاألقسام التالی عنھا تتفرع المصلحة ھذه

        : بـ القسم ھذا یعنى:الصفقــــــات قسم?

  مراحلھا بمختلف الصفقات ملفات إعداد -

 اختالف على باالقتناءات الخاصة االستشارات إسناد ملفات إعداد -
 التزود أو اشغاال كانت سواء البلدیة میزانیة على المحمولة أنواعھا

 علیھ نصت ما حدود في وذلك خدمات أو دراسات أو بمواد

 ویقوم العمومیة بالصفقات المتعلقة الترتیبیة القانونیة النصوص
 تنفیذ متابعة على یحرص كما.االستشارات لھذه المالي التنفیذ بمتابعة

 المتعلقة اإلجراءات بكافة والقیام المالي جانبھا في العمومیة الصفقات
  : العملیة بھذه

  : المیزانیة تنفیذ قسم?

  : بـ مكلف وھو

  وتنفیذھا البلدیة میزانیة إعداد -

  المحالة االعتمادات وحسابیة العامة الحسابات مسك  -

إرجاعھا  جدولة احترام على والحرص القروض ملفات متابعة  -
  وفائدة أصال

 تنقیح) البلدي  المجلس على المعروضة المالیة المسائل إعداد  -
  (... المالیة الحسابات ختم ، االعتمادات تحویل ، المیزانیة

 التزود، أذون دفاتر) علیھا والمحافظة المالیة الوثائق ومسك إعداد -
  (.....بالنفقة التعھد وثائق األجور، جداول الدفع، أذون

  :المخزون في والتصّرف المغازة قسم?

 والمحافظة البلدیة مخزونات في التصرف على القسم ھذا یسھر   
 في بھا المتعلقة العملیات كل تسجیل عبر فیھا التصرف وأحكام علیھا
 ومتابعتھا الجرد دفاتر ومسك البلدیة للمصالح العادي السیر إطار

 بالتنسیق المخزون لمتابعة وسنویة شھریة بكشوفات والقیام وتحیینھا
  .الصفقات قسم مع

  :اإلداریة الشؤون مصلحة ب

 الموظفین كافة شؤون في بالتصرف المصلحة ھذه تعنى     
  .ورسكلتھم لتكوینھم المالئمة الظروف كافة وتوفیر والعملة

  : ةاألقسام التالی المصلحة ھذه عن وتتفرع

  : البشریة الموارد في التصرف قسم?

 منذ للبلدیة التابعین والعملة الموظفین شؤون في التصرف یتولى
 حیاتھم مراحل بكافة مرورا التقاعد على إحالتھم غایة الى انتدابھم
  .المھنیة

 لألعوان المھنیة السالمة وتوفیر الوقائیة بالخدمات یعنى كما 
  .المھنیة واألمراض الشغل بحوادث المصابین حاالت ومتابعة

  :والرسكلة التكوین قسم?

 عن سواء مستمرة بصفة وتكوینھم األعوان كافة رسكلة على یحرص
 التكوین ملتقیات في بتشریكھم او خاصة حلقات تنظیم طریق

  .خارجھا او البالد داخل والرسكلة
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 في المشاركین قبل من وجوبا المرفوعة التقاریر متابعة یتولى كما  
 المصالح على توصیات من بھا ورد ما وتعمیم التكوین دورات
  .المعنیـة

  : المدنیة الحالة قسم?

 وتسلیم ومتابعتھا المدنیة الحالة دفاتر مسك القسم ھذا یتولى     
 التعریف عملیات ومباشرة المواطنین طرف من المطلوبة الوثائق

 على والعمل لألصل المطابقة الوثائق صحة على واالشھاد باإلمضاء
  .للمواطنین المقدمة الخدمات نوعیة تحسین

  :الموارد وتنمیة االداءاتواالستخالصات مصلحة -ج

  :واألسواق القتصادیة ا التراخیص قسم?

 سواء والموسمیة واألسبوعیة الیومیة األسواق تنظیم على یسھر   
 بإحصاء یقوم كما المباشر االستخالص بواسطة او مستلزمة كانت

 المشابھة والمحالت والصناعیة التجاریة المحالت ومراقبة المبیعات
  .نشاطھا لتعاطي الضروریة التراخیص وإسناد

  : المحلیة الجبایة قسم?

 جداول وضبط العقارات إحصاء عملیات انجاز على یسھر   
 استخالص ومتابعة وتحیینھا العقاریة باالداءات الخاصة التحصیل
 قسم مع بالتنسیق یعمل كما البلدیة والمعالیم اإلتاوات عوجمی االداءات
 لمختلف الكراء معینات استخالص متابعة على العقاریة الشؤون
   .العقارات الكراء

  :والنزاعات والعقاریة القانونیة الشؤون مصلحة -د

  : المصلحة ھذه تتولى

  البلدیة تخص التي النزاعات مختلف معالجة?

  محامین طریق عن او مباشرة بصفة المحاكم لدى البلدیة تمثیل?

  التنفیذ وعدول المحامین تقاریر متابعة على الحرص?

  تنفیذھا على والعمل االنتزاع ملفات اعداد?

  علیھا والمحافظة االمالك في التصرف متابعة?

  االحكام تنفیذ على الحرص?

  :التالین القسمین المصلحة ھذه عن ویتفرع

 النزاع ملفات بمعالجة یعنى : والنزاعات القانونیة الشؤون قسم?
 طریق عن او مباشرة بصفة المحاكم لدى وتمثیلھا البلدیة تھم التي

 متابعة كذلك ویتولى العمل بھا الجاري للتشاریع طبقا محامین
 من عنھا ینشأ وما للبلدیة العقاریة للمدخرات القانونیة الوضعیة
 والعقود واالتفاقیات القرارات مشاریع دراسة الى باإلضافة نزاعات

 القانوني المستشار دور القسم ھذا ویمثل ، البلدیة على المعروضة
  .البلدیة مصالح لمختلف بالنسبة

 األمالك على بالمحافظة القسم ھذا یتكفل: العقاریة الشؤون قسم?
 استغاللھا حسن على ویسھر منقوالت أو عقاریة كانت سواء البلدیة
 الغیر قبل من مستغلة أو إداریة محالت بعنوان البلدیة قبل من سواء

 بإدارة العقارات جمیع تسجیل على یحرص كما. التسویغ بعنوان
  األمالك دفتر وتحیین العقاریة الملكیة

  : الرابــع الفصل-

  : الفنیة الفرعیة اإلدارة?

 المجالین في بالنظر لھا الراجعة المصالح عمل سیر تتابع      
 عنھا وتتفرع مدیر كاھیة خطة في إطار علیھا ویشرف والبیئي الفني

  : التالیة المصالح

  : الفنیة المصلحة    -أ

  : األقسام التالیة المصلحة ھذه عن وتتفرع

  : على ویسھر : والتنویر والطرقات األشغال قسم?

 طرقات من األساسیة والتجھیزات بالبناءات المتعلقة األشغال انجاز -
 تنفیذا الجدیدة أواألشغال والصیانة التعھد مستوى على وأرصفة
  . البلدیة التنمیة ومخططات البلدي المجلس لمقررات

 لالشغال التقدیریة والقائمات والفنیة الھندسیة بالدراسات القیام -
  . ومراقبتھا وتسییرھا الكبرى

 وصیانتھا البلدیة طرف من المستغلة البناءات على المحافظة  -
  .البلدیة الجماعیة للتجھیزات بالنسبة والتعھد الترمیم بأشغال والقیام

 من المتدخلین جمیع ومراقبة العام الطریق استغالل في التصرف -
 الحضائر فتح رخص إسنادھم حیث من وخواص وشركات دواوین
 قبل ما علیھا كان التي الحالة إلى والرصیف الطریق وإرجاع
  .التدخل

  حالتھا ومراقبة واألرصفة الطرقات صیانة -

  وتوسعتھا وتطھیرھا العمومي التنویر بشبكة االعتناء  -

 والعالمات اإلشارات بوضع المرور حركة تنظیم على السھر -
  المروریة

  : البلدیة والتجھیزات المعدات صیانة قسم?

 بصیانة القسم ھذا یعنى الورشات سیر حسن على السھر جانب إلى
 للمحافظة مستعملیھا ومتابعة وتنظیفھا بھا عنایةوال واآللیات المعدات

 بالتنسیق یتولى كما.المیداني للعمل جاھزیتھا وتحسین دیمومتھا على
 البرامج وضبط الغیار قطع من الحاجیات تحدید الصفقات قسم مع

  للصیانة الدوریة

  : العمرانیة والتراخیص التھیئة قسم?
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 العمرانیة التھیئة أمثلة ومراجعة إعداد بمھمة القسم ھذا ویكلف     
 والتوجھات االختبارات من جملة إطار في مراحلھا جمیع في

 الجھوي أو الوطني المستوى على ضبطھا یتم التي واإلجراءات
 خاصة تضمن ان شأنھا من والتي الترابي المجال استعمال لتنظیم

 والتجھیزات األساسیة للبنى الكبرى المشاریع تركیز في التناسق
 التھیئة مجلة مقتضیات احترام على السكنیة والتجمعات العمومیة
  .والتعمیر الترابیة

 البناء ورخص التقاسیم ملفات دراسة مھام القسم ھذا یتولى كما  
 إسناد قبل الالزمة المعاینة وإجراء الالزمة الوثائق جمیع في والتثبت
 بمختلف الربط ) الوثائق بقیة على ینطبق ما وھو الفنیة الرخص
 عقار صبغة في شھائد ، األشغال انتھاء شھائد ، الشبكات

  .محینة اعالمیة تطبیقات على اعتمادا (وشھائدأخرى

  :والمحیط النظافة مصلحة -ب

 المنطقة بتنظیف المتعلقة األشغال انجاز على المصلحة ھذه تسھر  
 لذلك المخصصة المصبات الى وتوجیھھا الفضالت ورفع البلدیة

  .المحیط سالمة على حفاظا التلوث ومقاومة بالبیئة والعنایة

 وتعھدھا العمومیة والحدائق الخضراء المناطق بإحداث تعنى كما  
  .ورعایتھا المنابت إحداث وكذلك

  : األقسامالتالیة المصلحة ھذه وتشمل     

  : الصحة وحفظ النظافة قسم?

 وكنس البلدیة المنطقة بتنظیف المتعلقة األشغال كافة بانجاز یعنى   
 لذلك المخصصة المصبات الى الفضالت ورفع والطرقات االنھج
 على بالقضاء الصحة لحفظ الوقائیة اإلجراءات باتخاذ كذلك ویھتم
 والقیام وصحیة عملیة بطرق المبیدات ورش الحشرات أوكار

 األودیة وجھر الوقائیة والحمالت السائبة الكالب لقنص بالحمالت
  .المعنیة المصالح مع وتنظیفھا

 في والمتخصصة للعموم المفتوحة المحالت بمراقبة یعنى كما      
 األسماك على الصحیة وبالمراقبة لالستھالك المعدة المواد بیع

  .الحیواني واإلنتاج لبیع المعدة المحالت ومراقبة للبیع المعروضة

  :بالبیئة والعنایة الخضراء المناطق قسم?

 العمومیة والحدائق الخضراء المناطق إحداث على یسھر     
  .انواعھا بجمیع التلوث مظاھر بمقاومة ویعنى وصیانتھا

 أكتوبر 02 في المؤرخ البلدي القرار مألغیت أحكا: الخامس الفصل-
 بضبط المتعلق 2016 أفریل 06  بتاریخ علیھ والمصادق 2015

  . الھاني سیدي  لبلدیة الھیكلي التنظیم

 للجماعات الرسمیة بالجریدة القرار ھذا نشر یقع :السادس الفصل-
  . المحلیة

 محتسبھا البلدي القابض و للبلدیة العام الكاتب : السابع الفصل-
  .القرار ھذا بتنفیذ یخصھ فیما كل مكلفان

   2020 أوت 11 في الھاني سیدي

  بلدیة رئیس
  جلیطي  دمحم
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