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  المحـتــــوى

  

 المحلية الجماعات
 المرسى

 في المؤّرخ 855 عـــدد البلدي القرار بتنقیح یتعلق 2020 دیسمبر 31  في مؤرخ 2021   لسنة 2 عدد قرار
 ............................استغاللھا في یّةالمحل للجماعات المرّخص المعالیم بمراجعة المتعلّــق  2016 سبتمبر 27
 المبرم اإلداري الّزواج عقد على معلوم بتوظیف یتعلق 2020 دیسمبر 31 في مؤرخ 2021   لسنة 3 عدد قرار

 .............................................................................................................البلدیّة الدّوائر بمختلف
 بالنّسبة التّھیئة أشغال في المساھمة بتحیین یتعلق 2020 دیسمبر 31  في مؤرخ 2021   لسنة 4 عدد قرار

 ............................النّفاذ حیّز العمرانیّة التّھیئة مثال دخول بمناسبة حّروش قمرت و  األزرق البحر لمنطقتي
 قلیبیة

 ...........................................نھج بتسمیة یتعلق 2020 نوفمبر 28  في مؤرخ 2020   لسنة 56 عدد قرار
 البناء في المستعملة المعدات وتغریم بحجز یتعلق 2020 نوفمبر 28  في مؤرخ 2020   لسنة 57 عدد قرار
 ........................................................................................................................رخصة بدون
 لتراتیب المخالفة اإلداریة الخطایا جملة بضبط یتعلق 2020 نوفمبر 28  في مؤرخ 2020   لسنة 58 عدد قرار
 .........................................................................................................................الصحة حفظ

 صواف
 بالملفات الداخلیة المناظرة تنظیم كیفیة بضبط یتعلق 2020 سبتمبر 29  في مؤرخ 2020   لسنة 5 عدد قرار

 صواف بلدیة لفائدة العمومیة لإلدارات المشترك اإلّداري بالسلك رئیس متصّرف رتبة إلى االستثنائیة للترقیة
 ................................................................................................................. 2020 سنة بعنوان
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 للترقیة بالملفات الداخلیة المناظرة بفتح یتعلق 2020 سبتمبر 29  في مؤرخ 2020   لسنة 6 عدد قرار
 بعنوان صواف بلدیة لفائدة العمومیة لإلدارات المشترك اإلّداري بالسلك رئیس متصّرف رتبة إلى االستثنائیة

 .......................................................................................................................... 2020 سنة
 للترقیة بالملفات ةالداخلی المناظرة لجنة بتركیب یتعلق 2020 سبتمبر 29  في مؤرخ 2020   لسنة 7 عدد قرار

 بعنوان صواف بلدیة لفائدة العمومیة لإلدارات المشترك اإلّداري بالسلك رئیس متصرف رتبة إلى اإلستثنائیة
 .......................................................................................................................... 2020 سنة

 باجة
 الوقتي اإلشغال معلوم بضبط یتعلق بقرار یتعلق 2021 جانفي 11 في مؤرخ 2020   لسنة 38 عدد رارق

 ..................................................................................التوسع بمناطق األكشاك بواسطة العام بالملك
 مدین زھرة

 مدین زھرة بلدیة میزانیة على بالمصادقة یتعلق 2020 دیسمبر 3  يف مؤرخ 2020   لسنة 21 عدد مداوالت
 .........................................................................................................................2021 لسنة

 الصغرى القلعة
  …………مساعد متصرف رتبة الى بترقیة علقیت 2020 دیسمبر 30  في مؤرخ 2020   لسنة 45 عدد قرار
 إلى تصرف كاتب  رتبة  من استثنائیة بترقیة یتعلق 2020 دیسمبر 30  في مؤرخ 2020   لسنة 46 عدد قرار
 .......................................................العمومیة لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك مساعد متصرف رتبة
 بالسلك رئیس متصرف رتبة إلى بترقیة یتعلق 2020 دیسمبر 30  في مؤرخ 2020   لسنة 47 عدد قرار

 ...................................................................................................................المشترك اإلداري
 إلى إدارة مسكتب رتبة من استثنائیة بترقیة تعلقی 2020 دیسمبر 30  في مؤرخ 2020   لسنة 48 عدد قرار
 .................................................................................................................تصرف كاتب رتبة

 الشراحیل
 العادیة دورتھ في بلديال المجلس بمداولة یتعلق 2019 دیسمبر 4  في مؤرخ 2019   لسنة 10 عدد مداوالت
 ...............................................................................................................2019 لسنة الرابعة

 عملة 02عدد انتداب  المھني االمتحان بتأجیل یتعلق 2020 دیسمبر 9  في مؤرخ 2020   لسنة 13 عدد قرار
 ..................................................................................................................2020 سنة بعنوان

 ومعدات التجھیزات كراء معالیم ضبط بقرار یتعلق 2020 جویلة 25  في مؤرخ 2020   لسنة 17 عدد قرار
 .................................................................................................................................البلدیة
 سنة بعنوان رئیس متصرف رتبة إلى بترقیة یتعلق 2020 نوفمبر 26  في مؤرخ 2020 لسنة 18 عدد قرار

2019................................................................................................................................ 
 .2021 سنة میزانیة على المصادقة بجلسة یتعلق 2020 نوفمبر 30  في مؤرخ 2020   لسنة 11 عدد مداوالت
 المصادقة جلسة محضر من بمستخرج یتعلق 2020 دیسمبر 27  في مؤرخ 2020   لسنة 12 عدد مداوالت

 ..........................................................................................2021 لسنة تثمارياالس المخطط على
 لسنة األولى العادیة الدورة جلسة بمحضر یتعلق 2020 مارس 9  في مؤرخ 2020 لسنة 14 عدد مداوالت

2020................................................................................................................................ 
 لسنة الثانیة العادیة الدورة جلسة بمحضر یتعلق 2020 ماي 29  في مؤرخ 2020   لسنة 15 عدد مداوالت

2020................................................................................................................................ 
 لسنة الثالثة العادیة الدورة جلسة بمحضر یتعلق 2020 أوت 1  في مؤرخ 2020   لسنة 16 عدد مداوالت

2020................................................................................................................................ 
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  القــــرارات
      

  

  

  المحلیة الجماعات

  

  المرسى

  

 یتعلق 2020 دیسمبر 31  في مؤرخ 2021   لسنة 2 عدد قرار

  2016 سبتمبر 27 في المؤّرخ 855 عـــدد البلدي القرار بتنقیح

 في المحلیّة للجماعات المرّخص المعالیم بمراجعة المتعلّــق

  إستغاللھا

 27 في المؤّرخ 855 عـــدد البلدي رارالق بتنقیح یتعلّق  قـــــــرار

 للجماعات المرّخص المعالیم بمراجعة المتعلّـــــق 2016 سبتمبر

  إستغاللھا في المحلیّة

  : إّطالعھ بعد ، المرسى بلدیة رئیس إنّ 

 2018 ماي 09 في المؤرخ لسنة 29 عدد األساسي القانون على
   ، المحلیّـــــة الجماعات بمجلّة المتعلّق

 بلدیة بإحداث المتعلّق 1912 أفریل 06 في المؤّرخ األمر ىعل و
  ، المرسى

 لبلدیّة البلدي المجلس رئیــــس إنتخاب جلسة محضـــر وعلى 
   ،2019نوفمبر 04 اإلثنین یوم المنعقــدة المرسى

 الّرابعة العادیّة دورتھ في البلدي المجلس جلسة محضر على و
  . 2020نوفمبر 26 الخمیس یوم المنعقدة 2020 لسنة

   یلـي مـا قــّرر

 27 في المؤّرخ 855 عدد البلدي القرار یُنقّح  : األّول الفصل

 للجماعات المرّخص المعالیم بمراجعة المتعلّق 2016 سبتمبر

  .(الملحقة الوثیقة أنظر ) التّالي للجدول وفقا إستغاللھا في حلیّةالم

  .القرار ھذا بتطبیق ُمكلّف العام الكاتب  : الثّاني الفصل

 نشره تاریخ من القرار بھذا العمل یجري :  الثّالث الفصل

  . المحلیّة للجماعات الرسمیّة بالجریدة

  البلدیـــة رئیس
  بوراوي  معز

  

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

 یتعلق 2020 دیسمبر 31  في مؤرخ 2021   لسنة 3 عدد قرار
 الدّوائر بمختلف المبرم اإلداري الّزواج عقد على معلوم بتوظیف

  البلدیّة

 المبرم اإلداري الّزواج عقد على معلوم بتوظیف یتعلّق قـــــــرار
  البلدیّة الدّوائر بمختلف

  : إّطالعھ بعد ، المرسى بلدیة رئیس إنّ 

 2018 ماي 09 في المؤرخ لسنة 29 عدد األساسي القانون على 
 ) 137 الفصل خاّصة و المحلیّـــــة الجماعات بمجلّة المتعلّق

  ، ( 05 عدد مّطة

 بلدیة بإحداث المتعلّق 1912 أفریل 06 في المؤّرخ األمر وعلى 
  ، المرسى

 لبلدیّة البلدي المجلس رئیــــس إنتخاب جلسة محضـــر وعلى 
   ،2019نوفمبر 04 اإلثنین یوم المنعقــدة ىالمرس

 لسنة اإلستثنائیّة دورتھ في البلدي المجلس جلسة محضر على و
  . 2020نوفمبر 17 الثّالثاء یوم المنعقدة 2020

   یلـي مـا قــّرر

 المبرم اإلداري الّزواج عقد على معلوم یُوّظف  : األّول الفصل
  . (د30) دینارا ثونثال قــــدره البلدیّة الدّوائر بمختلف

  .القرار ھذا بتطبیق ُمكلّف العام الكاتب  : الثّاني الفصل

 نشره تاریخ من القرار بھذا العمل یجري :  الثّالث الفصل
  . المحلیّة للجماعات الرسمیّة بالجریدة

  البلدیـــة رئیس
  بوراوي  معز

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

 یتعلق 2020 دیسمبر 31  في مؤرخ 2021   لسنة 4 عدد قرار
 األزرق البحر لمنطقتي بالنّسبة التّھیئة أشغال في المساھمة بتحیین

  النّفاذ حیّز العمرانیّة التّھیئة مثال دخول بمناسبة حّروش قمرت و 

 بالنّسبة التّھیئة أشغال في المساھمة بتحیین یتعلّق قـــــــرار
 مثال دخول بمناسبة وشحرّ  قمرت و  األزرق البحر لمنطقتي

  النّفاذ حیّز العمرانیّة التّھیئة
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  : إّطالعھ بعد ، المرسى بلدیة رئیس إنّ 

 2018 ماي 09 في المؤرخ لسنة 29 عدد األساسي القانون على
   ، المحلیّـــــة الجماعات بمجلّة المتعلّق

 بلدیة حداثبإ المتعلّق 1912 أفریل 06 في المؤّرخ األمر على و
  ، المرسى

 لبلدیّة البلدي المجلس رئیــــس إنتخاب جلسة محضـــر وعلى
   ،2019نوفمبر 04 اإلثنین یوم المنعقــدة المرسى

 الّرابعة العادیّة دورتھ في البلدي المجلس جلسة محضر على و
  . 2020نوفمبر 26 الخمیس یوم المنعقدة 2020 لسنة

   یلـي مـا قــّرر   

 لمنطقتي بالنّسبة التّھیئة أشغال في المساھمة تُحّین : األّول الفصل
 التّھیئة مثال دخول بمناسبة حّروش قمرت و األزرق البحر

   :التّالي الّنحو على النّفاذ حیّز للبلدیّة العمرانیّة

 الرئیسیّة للواجھة الخّطي المتر عن د 30 : الفردیّة المساكن•
  .للعقار

 عن د 50 : اإلقتصادیّة والمشاریع والخدماتیّة التّجاریة المحالّت•
   .الرئیسیّة للواجھة الخّطي المتر

 تللمساحا بالنّسبة الخّطي المتر عن د 25 : العمرانیّة التّقسیمات•
  .المسبّقة التھیئة شرط للمقاسم الّصافیة

 المخصّصة للمساحة المربّع المتر عن د 50 :العقاریّون الباعثون•
  . (cos) العقار إلشغال

 قبل من سنویّة بصفة المساھمة ھذه تحیین یمكن : الثّاني الفصل
  . العام األثمان معدّل حسب البلدیة

  .القرار ھذا بتطبیق ُمكلّفة البناء رخص لجنة : الثّالث الفصل

 بالجریدة نشره تاریخ من القرار بھذا العمل یجري : الّرابع الفصل
  . المحلیّة للجماعات الرسمیّة

  البلدیـــة رئیس
  بوراوي  معز

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

  قلیبیة

 یتعلق 2020 نوفمبر 28  في رخمؤ 2020   لسنة 56 عدد قرار
  نھج بتسمیة

 الجزء على "نعمة السیدة" التونسیة الفنانة المرحومة اسم اطلق
 علي شارع من آزمور مدینة إلى المؤدي الشارع من األول

 مستوى على) والغالل للخضر الجملة سوق حدود إلى البلھوان
  .(المھدیة نھج

  بلدیة رئیس

  الحجام جمال

  

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

 یتعلق 2020 نوفمبر 28  في مؤرخ 2020   لسنة 57 عدد قرار
  رخصة بدون البناء في المستعملة المعدات وتغریم بحجز

 بكامل اإلسمنتیة الخرسانة سكب شاحنات جوالن باتا منعا یُمنع
 الخاص البناء ترخیص من بنسخة االستظھار دون البلدي التراب

  تخلیط آلة أو تراكس  آللة تواجد  وكل إلیھا، المتوجھ بالحظیرة
 البناء  بحظیرة أخرى معدات أي أو bétonnière اإلسمنت

  لمالك  البناء رخصة  من بنسخة سائقھا الستظھار  موجبة
 الحجز عنھ ینجر القرار ھذا لمقتضیات مخالف وكل.العقار

 الحجز بمستودع  وإیداعھا بالحظیرة المتواجدة لآللیة الفوري
 سكب لشاحنات بالنسبة دینار 1000 قدرھا یةمال خطیة  وتوظیف
 وتحریر األخرى للمعدات بالنسبة دینار 500و المسلحة الخرسانة

 وكیل السید إلى اإلبان في  یُحال  الغرض في جنحة محضر
  .الجمھوریة

  بلدیة رئیس
  الحجام جمال

  

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

 قیتعل 2020 نوفمبر 28  في مؤرخ 2020   لسنة 58 عدد قرار
  الصحة حفظ لتراتیب المخالفة اإلداریة الخطایا جملة بضبط

 المؤرخ ـدد2598عـ البلدي القرار من األول الفصل إلى یُضاف
 حفظ لتراتیب المخالفة اإلداریة الخطایا جملة 2019 ماي 25 في

  .المصاحب بالقرار المذكورة الصحة

  بلدیة رئیس
  الحجام جمال

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

  صواف

 یتعلق 2020 سبتمبر 29  في ؤرخم 2020   لسنة 5 عدد قرار
 االستثنائیة للترقیة بالملفات الداخلیة المناظرة تنظیم كیفیة بضیط

 لإلدارات المشترك اإلّداري بالسلك رئیس متصّرف رتبة إلى
  . 2020 سنة بعنوان صواف بلدیة لفائدة العمومیة

 یةاإلستثنائ للترقیة بالملفات الداخلیة المناظرة تنّظم : األول الفصل
 لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك رئیس متصّرف رتبة إلى
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 سواھا دون صّواف بلدیة لفائدة  2020  سنة بعنوان العمومیة
  .  القرار ھذا ألحكام وفقا

 للترقیة بالملفات الداخلیة للمناظرة یترشح أن یمكن  : 2الفصل
 المشترك اإلداري بالسلك رئیس متصّرف رتبة إلى اإلستثنائیة
 طبقا المدمجون المستشارون المتصرفون العمومیة لإلدارات

 2020 لسنة دد116عــ الحكومي األمر من 41 الفصل ألحكام
 بلدیة إلى بالنظر والراجعون 2020 فیفري 25 في المؤرخ
 فیھم تتوفر والذین رتبھم في والمترسمون سواھا دون صواف

 في الرتبة ّعع في األقل على أقدمیة سنوات (4)  األربعة شرط
   الترّشحات ختم تاریخ

 طیلة واحدة مرة إال االستثنائیة الترقیة ھذه تتم ال  : 3 الفصل
 تمتعوا والذین المدمجین األعوان تشمل وال للعون المھنیة الحیاة
                  .المھني مسارھم تكوین بإعادة

 ائیةاالستثن للترقیة بالملفات الداخلیة المناظرة تفتح   : 4 الفصل
 ولفائدة المعونیة البلدیة رئیس من بقرار أعاله الیھا المشار
 فیھم تتوفر والذین سواھم دون  بالنظر إلیھا الراجعین أعوانھا
  القرار ھذا ویضبط أعاله، علیھا المنصوص الشروط

   : بالخصوص

   للتناظر المعروضة الخطط عدد-

   الترّشحات قائمة غلق تاریخ-

   لمناظرةا لجنة اجتماع تاریخ-

 اإلداري التسلسل طریق عن الترّشح ملفات تقدم  : 5 الفصل
 وتشتمل صّواف لبلدیة المركزي الضبط بمكتب وجوبا وتسجـل

   : التالیة الوثائق على

   االستثنائیة للترقیة ترشح مطلب-

  ینوبھ من أو البلدیة رئیس قبل من ممضاة الخدمات في قائمة-

   العمومیة الوظیفة في حالمترشّ  انتداب  قرار من نسخة-

   الحالیة الرتبة في اإلدماج أو المترّشح تسمیة قرار من نسخة-

   باألمر للمعني اداریة حالة آلخر الضابط  القرار من نسخة-

 غلق تاریخ بعد یرد ترّشح مطلب كل وجوبا یرفض  : 6 الفصل
 علة دلیال الضبط بمكتب التسجیل تاریخ ویكون الترّشحات قائمة

  . اإلرسال تاریخ معرفة

 بالملفات الداخلیة المناظرة   لجنة تركیبة تضبط  : 7 الفصل
 اإلداري بالسلك رئیس متصّرف رتبة إلى اإلستثنائیة للترقیة

 صواف، بلدیة رئیس من قرار بمقتضى لإلدارات المشترك
  : بالخصوص اللجنة ھذه وتتولى

 طبقا المترّشحین قائمة واقتراح الترّشحات مطالب في النظر-
 الفصل أحكام صلب والواردة الغرض في المحددة للمقاییس
   الموالي

 لھذه ترّشحاتھم مطالب قبول یمكن الذین المترّشحین قائمة اقتراح-
  . المناظرة

   : یلي كما للمناظرة المترشحین تقییم مقاییس تضبط  : 8 الفصل

   للمترّشح العامة األقدمیة-

   ترّشحللم الحالیة الرتبة في األقدمیة-

 الملفات تقییم أعاله إلیھا المشار المناظرة لجنة تتولى  : 9 الفصل

 في قائمة واعداد القرار ھذا ألحكام طبقا علیھا المعروضة

  . ترقیتھم المقتترح األعوان

 في نھائیا المقبولین المترّشحین قائمة تضبط  : 10 الفصل

 وباقتراح فصّوا بلدیة رئیس قبل من أعاله إلیھا المشار المناظرة

  . المناظرة لجنة من

 للجماعات الرسمیة بالجریدة القرار ھذا ینشر  : 11 الفصل
  . للبلدیة اإللكتروني والموقع المحلیة

  بلدیة رئیس        
  سالمة الحاج بن  علي

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

 یتعلق 2020 سبتمبر 29  في مؤرخ 2020   لسنة 6 عدد قرار

 رتبة إلى االستثنائیة للترقیة بالملفات الداخلیة المناظرة بفتح

 العمومیة لإلدارات المشترك اإلّداري بالسلك رئیس متصّرف

  . 2020 سنة بعنوان صواف بلدیة لفائدة

 30 یوم ولفائدتھا صّواف ببلدیة تفتح             : األول الفصل

 للترقیة بالملفات داخلیة مناظرة الموالیة ولیام 2020 نوفمبر

 المشترك اإلداري بالسلك رئیس متصّرف رتبة إلى ئیةاإلستثنا

 الراجعین أعوانھا لفائدة  2020  سنة بعنوان العمومیة لإلدارات

  . سواھم دون بالنظر إلیھا

 واحدة بخطة شغورھا سد المراد الخطط عدد حدد  : 2الفصل

(01)  

  2020 نوفمبر 30 یوم الترّشحات ختم یقع   : 3 الفصل

 واألیام 2020 نوفمبر 30 یوم المناظرة لجنة تجتمع    : 4 الفصل

   الموالیة

 للجماعات الرسمیة بالجریدة القرار ھذا ینشر     : 5 الفصل

 . البلدیة بمقر تعلیقھ ویتم للبلدیة اإللكتروني والموقع المحلیة
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  بلدیة رئیس   
  مةسال الحاج بن  علي

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

 یتعلق 2020 سبتمبر 29  في مؤرخ 2020   لسنة 7 عدد قرار
 إلى اإلستثنائیة للترقیة بالملفات الداخلیة المناظرة لجنة بتركیب

 لإلدارات المشترك اإلّداري بالسلك رئیس متصرف رتبة
  . 2020 سنة بعنوان صواف بلدیة لفائدة العمومیة

 بالملفات الداخلیة المناظرة لجنة یبةترك تضبط : األول الفصل
 اإلداري بالسلك رئیس متصّرف رتبة إلى اإلستثنائیة للترقیة

 سنة بعنوان صّواف بلدیة لفائدة العمومیة لإلدارات المشترك
 أعاله بالمرجع إلیھ المشار القرار بمقتضى والمفتوحة 2020

   : السادة من 2020 سبتمبر 30 في والمؤرخ

  اللّجنة رئیس :             ینوبھ من أو البلدیة رئیس-

       الزریبة لبلدیة العام الكاتب رئیس متصّرف الورتاني زھیر-
                 عضو :         

 الفحص لبلدیة العام الكاتب رئیس متصّرف  المنصوري العباسي-
  عضو :        

     عضو :      زغوان بوالیة البلدیة ؤونالش دائرة رئیس-

 اإلداریة بالشؤون مكلف تصرف كاتب الشبوطي الفتاح عبد-
                      عضو :  بالبلدیة

 أعضاء تعیین الّلجنة لرئیس اإلقتضاء عند یمكن : 2الفصل
 التي عمالاأل بمختلف للقیام وذلك القرار ھذا یشملھم لم آخرین

  .الّلجنة أعضاء مشموالت من ھي

  بلدیة رئیس   
  سالمة الحاج بن  علي

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

  باجة

 یتعلق 2021 جانفي 11  في مؤرخ 2020   لسنة 38 عدد قرار
 بواسطة العام بالملك الوقتي اإلشغال معلوم بضبط یتعلق بقرار

  التوسع بمناطق األكشاك

 بواسطة العام لملكل الوقتي اإلشغال معلوم بضبط یتعلق  قــــــرار
  التوسع بمناطق االكشاك

  ،  إطالعھ بعد باجة بلدیة رئیس إن

 2018 ماي 09 في المؤرخ 2018 لسنة 29 عدد القانون على
   .المحلیة الجماعات بمجلة المتعلق

 1997 فیفري 03 في المؤرخ 1997 لسنة 11 عدد القانون وعلى
  .المحلیة الجبایة بمجلة المتعلق

 2016 جوان 13 في المؤرخ 508عدد كوميالح األمر وعلى
 في المحلیة للجماعات المرخص المعالیم تعریفة بضبط المتعلق

   .استخالصھا

 بلدیة بإحداث المتعلق 1887 جویلیة 13 في المؤرخ األمر وعلى
  . باجة

 26 في المؤرخ 2016 لسنة 602 عدد الحكومي األمر وعلى
 2017 لسنة 255 عدد الحكومــــــــي باألمر المنقح 2016 ماي

 الترابیة الحدود بتحویر المتعلق 2017 فیفري 13 في المؤرخ
  .البلدیات لبعض

 جوان 26 بتاریخ البلدي المجلس تنصیب جلسة محضر وعلى

2018 .   

 ومتابعة واإلقتصادیة المالیة الشؤون لجنة جلسة محضر وعلى

   2020 دیسمبر 17 بتاریخ المنعقدة التصرف

 الرابعة العادیة دورتھ في البلدي لمجلسا جلسة محضر وعلى

  2020 دیسمبر 25 بتاریخ المنعقدة 2020 لسنة

  : مــــایلــــي قـــــــرر

 بواسطة العام للملك الوقتي اإلشغال معلوم یضبط : األول الفصل

  : كمایلـــــــــــي التوسع بمناطق االكشاك

 ثمائةثال مایعادل أي الشھر في (د 25) دینار وعشرون خمس -

  سنویا (د 300) دینار

 10 الیتجاوز أجل في شھریا المعلوم خالص یقع : الثالث الفصل

 بلدیة بحسابیات الماسك المالیة قابض لدى شھر كل بدایة من أیام

  .الغرض في وصال ویسلم باجة

 الماسك المالیة وقابض باجة لبلدیة العام الكاتب : الثاني الفصل

   .القرار ھذا بتنفیذ یخصھ فیما كل مكلفان باجة بلدیة بحسابیات

  في، باجة

  بلدیة رئیس   
 الغربي  یاسر دمحم

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

  مدین زھرة

  

 2020 دیسمبر 3  في مؤرخ 2020   لسنة 21 عدد مداوالت
  2021 لسنة مدین زھرة بلدیة میزانیة على بالمصادقة یتعلق
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 اثناء 2021 لسنة مدین زھرة بلدیة میزانیة على المصادقة تمت
 2020 لسنة الرابعة العادیة دورتھ في البلدي المجلس مداولة

 و خمسمائة و ملیونین : قدره بما 2020/12/04 بتاریخ المنعقدة
   دینار ثمانون و ثالثة و سبعمائة و الف ثالثون

  بلدیة رئیس   
  المنصوري  سامي

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

  الصغرى القلعة

  

 یتعلق 2020 دیسمبر 30  في مؤرخ 2020   لسنة 45 عدد قرار
  مساعد متصرف رتبة الى بترقیة

 31 في المؤرخ الصغرى القلعة بلدیة رئیسة من قرار بمقتضى
 مساعد متصرف سالمة بن نجاة العون الى سندت 2020 دیسمبر

 المشترك االداري بالسلك متصرف رتبة الى استثنائیة ترقیة
 القلعة بلدیة لفائدة 2020 دیسمبر30 من بدایة العمومیة لالدارات
  - الصغرى

  بلدیة رئیس
  بوراوي  سمیحة

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

 یتعلق 2020 دیسمبر 30  في مؤرخ 2020   لسنة 46 عدد قرار
 متصرف رتبة الى تصرف كاتب  رتبة  من استثنائیة بترقیة
  العمومیة لالدارات المشترك االداري بالسلك مساعد

 31 في مؤرخ الصغرى القلعة بلدیة رئیسة من قرار بمقتضى
 تصرف كاتب القیزاني الزھرة العون الى تسند 2020دیسمبر

 دارياال بالسلك مساعد متصرف رتبة الى استثنائیة ترقیة
 لفائدة 2020 دیسمبر30 من بدایة العمومیة لالدارات المشترك

   الصغرى القلعة بلدیة

  بلدیة رئیس
  بوراوي  سمیحة

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

 یتعلق 2020 دیسمبر 30  في مؤرخ 2020   لسنة 47 عدد قرار
  المشترك االداري بالسلك رئیس متصرف رتبة الى بترقیة

 31 في مؤرخ الصغرى القلعة یةبلد رئیسة من قرار بمقتضى
   ذكرھم االتي األعوان الى تسند 2020 دیسمبر

   حازیة بن كوثر-   

   القدري ھیكل-   

   مجدوب یامن-   

 االداري بالسلك رئیس متصرف رتبة الى مستشارین متصرفین
 لفائدة 202 دیسمبر30 من بدایة العمومیة لالدارات المشترك

   الصغرى القلعة بلدیة

  لدیةب رئیس  
  بوراوي  سمیحة

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

 یتعلق 2020 دیسمبر 30  في مؤرخ 2020   لسنة 48 عدد قرار
  تصرف كاتب رتبة الى ادارة مسكتب رتبة من استثنائیة بترقیة

 31 في مؤرخ الصغرى القلعة بلدیة رئیسة  من قرار بمقتضى
 ارةاد مستكتب العیوني نزیھ دمحم العون الى تسند 2020 دیسمبر

 المشترك االداري بالسلك تصرف كاتب رتبة الى استثنائیة ترقیة
 القلعة بلدیة لفائدة 2020 دیسمبر 30 من بدایة العمومیة لالدارات
   الصغرى

  بلدیة رئیس
  بوراوي  سمیحة

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

  الشراحیل

  

 2019 دیسمبر 4  في مؤرخ 2019   لسنة 10 عدد مداوالت
 لسنة الرابعة لعادیةا دورتھ في البلدي المجلس بمداولة یتعلق

2019  

  البلدي المجلس مداوالت

  2019 لسنة الرابعة العادیة الدورة جلسة محضر

  2019 دیسمبر 01 األحد بتاریخ

  بلدیة رئیس
  نصر بن  خلیفة

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

 یتعلق 2020 دیسمبر 9  في مؤرخ 2020   لسنة 13 عدد قرار
  2020 سنة بعنوان ةعمل 02عدد إنتداب  المھني اإلمتحان بتأجیل

 ببلدیة عملة 02 عدد إلنتداب مھني إمتحان فتح تأجیل یقع
  كما شراحیل

  : یلي

  الوحدة

  الصنف

  المھني الترتیب
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  الخطط عدد

  األولى الوحدة

  03 صنف عامل

  01 ةبورش عامل

  الثانیة الوحدة

  05 صنف عامل

  01  لالثقی الوزن في سائق

 واألیام 2021 جانفي 30 یوم اإلمتحانات تجرى : 2 الفصل
  31 عن عوضا الموالیة

  . الموالیة واألیام 2020 أكتوبر

 تقبل وال المفعول ساریة المترشحین ملفات تبقى : 3 الفصل
  . جدیدة ملفات

  بلدیة رئیس
  نصر بن  خلیفة

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

 یتعلق 2020 جویلة 25  في مؤرخ 2020   لسنة 17 عدد قرار
  البلدیة ومعدات ھیزاتالتج كراء معالیم ضبط بقرار

  : البلدیة ومعدات التجھیزات كراء معالیم تضبط : األول الفصل

 معلوم ساعة إضافة مع الساعة في دینار 30 التراكس ألة كراء 
  . البلدیة المنطقة خارج التنقل

 معلوم ساعة إضافة مع الساعة د 25 الصغیرة الشحن ألة كراء 
  . المنطقة خارج التنقل

 داخل الواحد الصھریج د 12 السرب أبار صھریج ء كرا 
  البلدیة المنطقة خارج د 30 و. البلدیة المنطقة

 المیاه ترك عدم صورة في د 7 ب السرب ابار صھریج كراء 
  بالطرقات السائلة

  . والمسافة الحمولة حسب الشاحنة كراء -

 ھذا بتنفیذ مكلف شراحیل لبلدیة المالیة قابض : الثاني الفصل
  .القرار

  بلدیة ئیسر
  نصر بن  خلیفة

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

 یتعلق 2020 نوفمبر 26  في مؤرخ 2020   لسنة 18 عدد قرار
  2019 سنة بعنوان رئیس متصرف رتبة إلى بترقیة

 بدایة رئیس متصرف  رتبة إلى الواعر صابر  السید ترقیة تمت
  2020 نوفمبر 26 من

  بلدیة رئیس
  نصر بن  خلیفة

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

 2020 نوفمبر 30  في مؤرخ 2020   لسنة 11 عدد مداوالت
  2021 سنة میزانیة على المصادقة بجلسة یتعلق

   2021 لسنة البلدیة میزانیة على باإلجماع البلدي المجلس صادق

  د .960000.      دینار ألف وستــــــون تسعمائة    المـــــوارد?

              دینار   ألف  بعونوستةوس ستمائة   األّول العنــــوان•
                                                      د ..676000.

            دینار ألف وثمانون وأربعة  مائتان    الثاني العنــــوان•
  د...284000..  

 .960000...      دینار ألف  وستـــــــون تسعمائة    النفقـــــات -
  د

 وسبعمائة  ألف  وأربعون وسبعة ستمائة    األّول نــــوانالع•
  د...647760...        دینارا وستون

 وأربعون ومائتان ألف عشر وإثنى ثالثمائة   الثاني العنــــوان•
  د ..312240.......     دینارا

  بلدیة رئیس
  نصر بن  خلیفة

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

 2020 دیسمبر 27  في مؤرخ 2020   لسنة 12 عدد مداوالت
 المخطط على المصادقة جلسة محضر من بمستخرج یتعلق

  2021 لسنة اإلستثماري

 المخطط  على  باإلجماع  البلدي المجلس أعضاء صادق
  2021 لسنة اإلستثماري

  بلدیة رئیس
  نصر بن  خلیفة

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

 2020 مارس 9  في مؤرخ 2020   لسنة 14 عدد مداوالت
  2020 لسنة األولى العادیة الدورة جلسة محضرب یتعلق

 جلسة  محضر على باإلجماع  البلدي المجلس أعضاء صادق
  2020 لسنة األولى العادیة الدورة

  بلدیة رئیس
  نصر بن  خلیفة
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------------------  

 2020 ماي 29  في مؤرخ 2020   لسنة 15 عدد مداوالت
  2020 لسنة الثانیة العادیة الدورة جلسة بمحضر یتعلق

 جلسة  محضر على باإلجماع  البلدي المجلس أعضاء صادق
  2020 لسنة الثانیة العادیة الدورة

  بلدیة رئیس
  نصر بن  خلیفة

  

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

 یتعلق 2020 أوت 1  في مؤرخ 2020   لسنة 16 عدد مداوالت
  2020 لسنة الثالثة العادیة الدورة جلسة بمحضر

 جلسة محضر على بشراحیل بلديال المجلس أعضاء صادق
  2020 لسنة الرابعة العادیة الدورة

  بلدیة رئیس
  نصر بن  خلیفة
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