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  القــــرارات
      

  

  

  المحلية الجماعات
  

  

  بوزلفة منزل

  

 ديسمبر 24  في مؤرخ 2020   لسنة 53 عدد قرار

 مناظرة في للناجحين النهائية بالقائمة يتعلق 2020

  مستشار متصرف رتبة إلى االستثنائية الترقية

   (الناجحين ) نهائيا المقبولين واناألع قائـمة

 رتبة الى االستثنائية للترقية الداخلية المناظرة في

 لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك مستشـار متصرف

   بوزلفة منزل ببلدية العمومية

    2020 سـنـة بعـنـوان 

  الترتيب    الجديدة الرتبة اللقب و االسم ر/ع

  1        تـشارمس متصرف       الجربي وليـد01 

  

  بلدية رئيس

  قوبعة  الحبيب

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

 ديسمبر 1  في مؤرخ 2020   لسنة 54 عدد قرار

 مناظرة في للناجحين النهائية بالقائمة يتعلق 2020

  اول تقني رتبة الى بالملفات الترقية

  بوزلفة منزل ببلدية للناجحين النهـائية القـائمة

 تقني رتبة إلى بالملفات رقيةللت الداخلية المناظرة في

    2020 سـنـة بعـنـوان  أول

  الجديدة   الرتبة اللقب و االسم ر/ع

  أول تــقــني          بنـعلـي حنـان01

  بلدية رئيس 

  قوبعة  الحبيب

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

 ديسمبر 24  في مؤرخ 2020   لسنة 55 عدد قرار

 مناظرة في للناجحين النهائية بالقائمة يتعلق 2020

  مساعد متصرف رتبة الى االستثنائية الترقية

   (الناجحين ) نهائيا المقبولين االعـوان قائـمة

 رتبة الى االستثنائية للترقية الداخلية المناظرة في

 لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك مساعد متصرف

   بوزلفة منزل ببلدية العمومية

    2020 سـنـة بعـنـوان 

  الترتيب الجديدة الرتبة قبالل و االسم ر/ع

  1مساعد متصرف شبوح الجيالني01

  
  بلدية رئيس

  قوبعة  الحبيب

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

 ديسمبر 24  في مؤرخ 2020   لسنة 56 عدد قرار

 مناظرة في للناجحين النهائية بالقائمة يتعلق 2020

  مساعد متصرف رتبة الى االستثنائية الترقية

 في (الناجحين ) نهائيا المقبولين األعوان قائـمة

 متصرف رتبة الى االستثنائية للترقية الداخلية المناظرة

 العمومية لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك مساعد

    2020 سـنـة بعـنـوان  بوزلفة منزل ببلدية

  الترتيب الجديدة الرتبة اللقب و االسم ر/ع

  1مساعد متصرف شبوح الجيالني 01

  بلدية رئيس
  وبعةق  الحبيب

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

 ديسمبر 2  في مؤرخ 2020   لسنة 57 عدد قرار

 مناظرة في للناجحين النهائية بالقائمة يتعلق 2020

  رئيس متصرف رتبة الى بالملفات الترقية

 في بوزلفة منزل ببلدية للناجحين النهـائية القـائمة

 للترقية  2020 سـنـة بعـنـوان الداخلية المناظرة
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 اإلداري بالسلك رئيس متصرف رتبة إلى بالملفات

    العمومية لإلدارات المشترك

  الجديدة الرتبة  اللقب و راالسم/ع 

  رئيس متصرف بنرجـب حميدة01

  بلدية رئيس
  قوبعة  الحبيب

  

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

 ديسمبر 24  في مؤرخ 2020   لسنة 58 عدد قرار

 ظرةمنا في للناجحين النهائية بالقائمة يتعلق 2020

 رئيسقائـمة متصرف رتبة إلى االستثنائية الترقية

 المناظرة في (الناجحين ) نهائيا المقبولين األعوان

  رئيـس متصرف رتبة الى االستثنائية للترقية الداخلية

 ببلدية العمومية لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك 

    2020 سـنـة بعـنـوان  بوزلفة منزل

  لترتيب الجديدة ةالرتب اللقب و االسم ر/ع

  1رئيـس متصرف المسـتور الحـبيب01

  بلدية رئيس
  قوبعة  الحبيب

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

 ديسمبر 24  في مؤرخ 2020   لسنة 59 عدد قرار

 مناظرة في للناجحين النهائية بالقائمة يتعلق 2020

  عام متصرف رتبة الى االستثنائية الترقية

 المناظرة في الناجحين نهائيا المقبولين االعـوان قائـمة

 عـام متصرف رتبة الى االستثنائية للترقية الداخلية

 ببلدية العمومية لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك

    2020 سـنـة بعـنـوان بوزلفة منزل

  الترتيب الجديدة الرتبة اللقب و االسم ر/ع

  1    عام متصرف القاسـمي صـالح 01

  بلدية رئيس
  قوبعة  الحبيب

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

 ديسمبر 24  في مؤرخ 2020   لسنة 60 عدد قرار

 الترقية مناظرة في الناجحين بقائمة يتعلق 2020

  تصرف كاتب رتبة إلى االستثنائية

 المناظرة في الناجحين نهائيا المقبولين األعوان قائـمة

 تصرف كاتب رتبة الى االستثنائية للترقية الداخلية

 ببلدية العمومية لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك

    2020 سـنـة بعـنـوان  بوزلفة منزل

  الترتيب     الجديدة الرتبة اللقب و االسم ر/ع

  1        تصرف كاتب حميد المنصف 01

  2        تصرف كاتب        قاللة ايناس 02

  بلدية رئيس
  قوبعة  الحبيب

  

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

 ديسمبر 10  يف مؤرخ 2020   لسنة 61 عدد قرار

 المهني االمتحان في الناجحين بقائمة يتعلق 2020

  تقني عون رتبة في لإلدماج

 المهني االمتحان في للناجحين النهائية  القـائمة

 السلك في  بوزلفة منزل بلدية عملة بعض إلدماج

  )تقني عون رتبة( العمومية لإلدارات المشترك التقني

    2020 سنة بعـنوان

  الجديدة الرتبة     اللقب و االسم ر/ع

  تقني عون         الشايب نجيب 01

  بلدية رئيس
  قوبعة  الحبيب

  

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

 2021 جويلة 13  في مؤرخ 2021   لسنة 3 عدد قرار

 و الخنادق جهر معلوم بتنقيح يتعلق بلدي بقرار يتعلق
 14 في مؤرخ بوزلفة منزل بلديـــة رئيس من اآلبار حفر

 و  الخـنادق تـفريغ معـلوم بتنقيح يتـعـلق 2021 جويلية
  اآلبار

  :بوزلفة منزل بلديـة رئيس إن

  الدســتور، على االطــالع بعد

 المؤرخ 2018 لسنة 29 عدد األساسي القانون على و

 الجماعات بمجلة المتعلق 2018 ماي 09 في

  .المحلية

 المتعلق و 1921 فيفري 05 في المؤرخ األمر على و

  .بوزلفة منزل بلدية بإحداث
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 31 في المؤرخ 1973 لسنة 81 عدد القانون على و

 المحاسبة مجلة بإصدار المتعلق 1973 ديسمبر

 أو نقحته التي النصوص جميع على و  العمومية

  .تممته

 14 في المؤرخ 1975 لسنة 35 عدد القانون على و

 لموازين األساسي بالقانون المتعلق 1975 ماي

  .المحلية الجماعات

 03 في المؤرخ 1997 لسنة 11 عدد القانون على و

  .المحلية الجباية مجلة بإصدار المتعلق 1997 فيفري

 13 في المؤرخ 1998 لسنة 1428 عدد األمر على و

 المرخص المعاليم تعريفة بضبط المتعلق 1998 جويلية

 عدد باألمر المنقح استخالصها في المحلية للجماعات

  .2000 جويلية 17 في المؤرخ 2000  لسنة 1692

 جوان 13 في المؤرخ 2016 لسنة 805 عدد على و

 المرخص المعاليم تعريفة بضبط المتعلق 2016

  .استخالصها في المحلية للجماعات

 بوزلفة بمنزل البلدي المجلس تنصيب محضر على و

  .2018 جويلية 02 بتاريخ المنعقدة

 2017 أفـريل 18 في المؤرخ البلدي القرار على و

  .االبار و الخنادق تفريغ معلوم تعريفة بضبط متعلقال

 الثانية العادية للدورة العام المحضر مداولة على و

 جوان 18 في المنعقدة بوزلفة بمنزل البلدي للمجلس

2021.  

  : يـلـي مــا قــرّر

 اآلبار و الخنادق تفريغ معـلوم حدد : األول الفـصـل

     .(دينار 35 ) دينارا ثالثيـن و بخمسة

 2017 افريل 18 في المؤرخ القرار يلغى : 2 الفـصـل

    .االبار و الخنادق تفريغ معلوم تعريفة بضبط المتعلق

 تاريخ من بداية القرار بهذا العمل يتم : 3 الفـصـل

    . امضائه

 المالية قابض و للبلدية العام الكاتب : 4 الفـصل

 ينشر الذي القـرار هذا بتـنـفـيذ يخصه فيما كل مكلفان

   .المحلية للجماعات الرسمية بالجريدة

  بلدية رئيس
  قوبعة  الحبيب

  

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

 2021 ماي 30  في مؤرخ 2021   لسنة 4 عدد قرار

  بوزلفة منزل لبلدية الوظيفية الخطط تنقيح بقرار يتعلق

  2021 ماي 31 في مؤرخ بوزلفة منزل بلدية رئيس من

  بوزلفة منزل بلديةب الوظيفية الخطط بضبط يتعلق

    : بــوزلفة منزل بلدية رئيـس إن

   ، الدســتور على االطــالع بعد

 2018 لسنة 29 عدد األساسي القانون على و 

 الجماعات بمجلة المتعلق 2018 ماي 09 في المؤرخ

  .المحلية

 المتعلق 1921 فيفري 05 في المؤرخ األمر على و  

  .بوزلفة منزل بلدية بإحداث

 30 في المؤرخ 1989 لسنة 572 عدد مراأل على و

 الممكن الوظيفية الخطط بضبط المتعلق 1989 ماي

  .بالبلديات احداثها

 وزير و الداخلية وزير بين المشترك القرار على و

 1989 سبتمبر 19 في المؤرخ المالية و التخطيط

 إحداثها الممكن الوظيفية الخطط أنواع بضبط المتعلق

 26 في المؤرخ المشترك القرارب المنقح بلدية كل في

  .2000 اوت

 المؤرخ 46 عدد الداخلية وزير السيد منشور على و

 الهيكلية بالتنظيمات المتعلق 1992 اوت 26 في

  .البلدية لإلدارات النموذجية

 عدد الداخلية وزير و الدولة وزير السيد منشور على و

 بالعناية المتعلق 1992 نوفمبر 09 في المؤرخ 75

 متابعة و بمشاغلهم اإلحاطة و المواطنين بقبول

  . شكاياتهم

 المؤرخ 37 عدد الداخلية وزير السيد منشور على و

 إعالمية وحدات بإحداث المتعلق 2002 جوان 10 في

  الهيكلية بالتنظيمات

 بمنزل البلدي المجلس تنصيب جلسة محضر على و

  .2019 جويلية 02 بتاريخ المنعقدة بوزلفة

 المتعلق 2012 نوفمبر 22 في ؤرخالم القرار وعلى

  .بوزلفة منزل ببلدية الوظيفية الخطط بضبط

 الدورة خالل المنعقدة البلدي المجلس مداولة على و

  .2021 ماي لشهر االستثنائية

  يــلي مــا قـــرّر

 منزل لبلدية الوظيفية الخطط تضبط : األول الفصل

   : التالي النحو على بوزلفة
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  01 :عـــــام كــاتب    :العامة الكتابــة ـ

  01 : مصلحة رئيس   : اإلعالمية مصلحة ـ1     

   01 : مـديــــــــــــــر  :  العامــة اإلدارية الشؤون إدارة ـ

  01  مديــر كاهيــة  المالية للشؤون الفرعية اإلدارة ـ1

  01 : مصلحة رئيس الصفقات و المالية مصلحة ـ1   

 : مصلحة رئيس . تخالصاتاالس و الجباية مصلحة ـ2  

01  

 : مصلحة رئيس    .المغازة و المستودع مصلحة ـ3  

01  

 : مديــر كاهيــة  االقتصادية للشؤون الفرعية اإلدارة 2

01  

 : مصلحة رئيس  :البلدي الملك و النزاعات صلحةم ـ1

01  

 رئيس االقتصادية التراخيص و األسواق مصلحة ـ2

  01 : مصلحة

  01 : مصلحة رئيس  :البلدية بالتراتي ـمصلحة3  

 : مديــر كاهيــة  اإلداريــة للشؤون الفرعية اإلدارة ـ3  

01  

  01 : مصلحة رئيس    :األعــوان مصلحة ـ1    

  01 : مصلحة رئيس   :المدنيـة الحالة مصلحة2    

 : مصلحة رئيس   األرشيف و التوثيق مصلحة ـ3     

01  

   01 : مـديــــــــــــــر .:  الفــنيــة الشـؤون إدارة

 : مديــر كاهيــة  المحيط و للنظافة الفرعية اإلدارة ـ1

01  

  01 : مصلحة رئيس .. النظافة و الصحة مصلحة ـ1    

  01 : مصلحة رئيس الخضراء المناطق مصلحة2    

     العمرانية التهيئة و االشغال الفرعية اإلدارة ـ 2  

  01 : مديــر كاهيــة

 الترخيص و التهيئة و الفنية الدراسات حةمصل ـ1  

  01 : مصلحة رئيس      العمرانية

 : مصلحة رئيس  :الصـيانـة و االشـغال مصلحة ـ2    

01  

 22 في المؤرخ سابقه القرار هذا يلغي : 2 الفصل

  .2012 نوفمبــر

 قابض و بوزلفة منزل لبلدية العام الكاتب : 3 الفصل

  .القرار هذا  بتنفيـذ يخصه افيم كل مكلفان بها المالية

 لبلدية الرسمي بالموقع القرار هذا ينشر : 4 الفصل

  . المحلية للجماعات الرسمية بالجريدة و بوزلفة منزل

  2021 ماي 31 : في بوزلفة منزل

  بلدية رئيس

  قوبعة  الحبيب

  

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

 2021 أوت 8  في مؤرخ 2021   لسنة 5 عدد قرار

 المتناصفقة االدارية اللجان عدد بطض بقرار يتعلق

  بوزلفة منزل لبلدية

   بوزلفة منزل بلدية رئيس من

  2021 اوت 09 في مؤرخ

 ببلدية المتناصفة اإلدارية اللجان عدد بضبط يتعلق

  بوزلفة منزل

    : بــوزلفة منزل بلدية رئيـس إن

   ، الدســتور على االطــالع بعد

 2018 نةلس 29 عدد األساسي القانون على و 

 الجماعات بمجلة المتعلق 2018 ماي 09 في المؤرخ

  .المحلية

 12 في المؤرخ 1983 لسنة 112 عدد القانون على و

 العام األساسي بالنظام المتعلق 1983 ديسمبر

 المؤسسات و المحلية الجماعات و الدولة العوان

 النصوص جميع على و اإلدارية الصبغة ذات العمومية

  .نقحته التي

 المتعلق 1921 فيفري 05 في المؤرخ األمر لىع و 

  .بوزلفة منزل بلدية بإحداث

 29 في المؤرخ 1990 لسنة 1753 عدد االمر على و

 تسيير و تنظيم كيفية بضبط المتعلق 1990 أكتوبر

 2937 عدد باألمر المنقح المتناصفة اإلدارية اللجان

  .2012 نوفمبر 27 في المؤرخ

 مارس 22 في المؤرخ 2019 لسنة 291 االمر على و

 و الترقية و االنتداب اليات و بصيغ المتعلق 2019

    .بالبلديات الترسيم

 بمنزل البلدي المجلس تنصيب جلسة محضر على و 

  .2019 جويلية 02 بتاريخ المنعقدة بوزلفة
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 01 بتاريخ 4339 عدد نابل والي السيد مكتوب وعلى 

 ناصفةمت إدارية لجان باحداث المتعلق 2021 افريل

  .بالبلديات

  يــلي مــا قـــرّر

 ثالث لمدة و بوزلفة منزل ببلدية أحدثت : األول الفصل

 متناصفة إدارية لجان أربـع للتجديـد قابلة سنـوات

 العملة وحدات و الموظفين أصناف و  أسالك لمختلف

   :   يلي كما موزعـة

 الصنفين : 01 عدد المتناصفة اإلدارية اللجنة ـ

  االسالك لمختلف  2أ   +   1أ  الفرعييــن

 الفرعي الصنف : 02 عدد المتناصفة اإلدارية اللجنة ـ

     االسالك لمختلف  د  ـ  ج  ـ  ب  األصناف   +   3أ

 الوحدتيـن عملة : 03 عدد المتناصفة اإلدارية اللجنة ـ 

    الثانية و الثالثة

 الوحدة عملة : 04 عدد المتناصفة اإلدارية اللجنة ـ 

                      ألولىا

 اإلدارية اللجان هذه مختلف يترأس : 2 الفصل

 من أو للبلدية العام الكاتب أعاله المذكورة المتناصفة

  .منه تكليف بمقتضى ينوبه

 المذكورة المتناصفة اإلدارية اللجان تتضمن : 3 الفصل

 تعيينهم يتم اإلدارة ممثلي من متساويا عددا أعاله

 االعوان ممثلي و البلدية رئيس عن ادرص قرار بمقتضى

  . انتخابهم سيقع الذين

 وفق الناخبين البلديين األعوان أسماء تضبط : 4 الفصل

  .القرار لهذا المصاحبة االسمية القائمات

 هذا بتنفيذ مكلف للبلدية العام الكاتب : 5 الفصل 

   المحلية للجماعات الرسمية بالجريدة ينشر الذي القرار

  2021 اوت 09 في لفةبوز منزل

  بلدية رئيس 
  قوبعة  الحبيب

  

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

 ماي 30  في مؤرخ 2021   لسنة 6 عدد مداوالت

 منزل لبلدية الهيكلي التنظيم تنقيح بقرار يتعلق 2021

  بوزلفة

   بوزلفة منزل بلدية رئيس من

  2021 ماي 31 في مؤرخ

  ةبوزلف منزل ببلدية الهيكلي التنظيم بضبط يتعلق

    : بــوزلفة منزل بلدية رئيـس إن      

   ، الدســتـور عـلى االطــالع بعد       

 2018 لسنة 29 عدد األساسي القانون على و 

 الجماعات بمجلة المتعلق 2018 ماي 09 في المؤرخ

  .المحلية

 المتعلق 1921 فيفري 05 في المؤرخ األمر على و 

  .بوزلفة منزل بلدية بإحداث

 30 في المؤرخ 1989 لسنة 572 عدد مراأل على و  

 الممكن الوظيفية الخطط بضبط المتعلق 1989 ماي

  .بالبلديات احداثها

 وزير و الداخلية وزير بين المشترك القرار على و

 1989 سبتمبر 19 في المؤرخ المالية و التخطيط

 إحداثها الممكن الوظيفية الخطط أنواع بضبط المتعلق

 26 في المؤرخ المشترك القرارب المنقح بلدية كل في

  .2000 اوت

 المؤرخ 46 عدد الداخلية وزير السيد منشور على و

 الهيكلية بالتنظيمات المتعلق 1992 اوت 26 في

  .البلدية لإلدارات النموذجية

 عدد الداخلية وزير و الدولة وزير السيد منشور على و

 بالعناية المتعلق 1992 نوفمبر 09 في المؤرخ 75

 متابعة و بمشاغلهم اإلحاطة و المواطنين بقبول

  . شكاياتهم

 المؤرخ 37 عدد الداخلية وزير السيد منشور على و

 إعالمية وحدات بإحداث المتعلق 2002 جوان 10 في

  .الهيكلية بالتنظيمات

 المؤرخ 19 عدد الحكومة رئيس السيد منشور على و

 الى النفاذ بحق المتعلق 2018 ماي 18 في

  .المعلومة

 بمنزل البلدي المجلس تنصيب جلسة محضر على و   

  .2019 جويلية 02 بتاريخ المنعقدة بوزلفة

 المتعلق 2012 نوفمبر 22 في المؤرخ القرار وعلى   

  .بوزلفة منزل لبلدية الهيكلي التنظيم بضبط

 خالل المنعقدة البلدي المجلس مداولة على و  

  .2021 ماي لشهر االستثنائية الدورة

  يــلي مــا قـــرّر
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 منزل لبلدية الهيكلي التنظيم يضبط : األول الفصل

   : التالي النحو على بوزلفة

  العامة الكتابــة ـ ?   

  اإلعالمية مصلحة ـ1    

   العامــة اإلدارية الشؤون إدارة ـ ?   

   المالية للشؤون الفرعية اإلدارة ـ 1 

  الصفقات و المالية مصلحة ـ 1    

   االستخالصات و جبايةال مصلحة ـ 2    

   المغازة و المستودع مصلحة ـ 3    

    االقتصادية للشؤون الفرعية اإلدارة ـ 2    

   البلدي الملك و النزاعات مصلحة ـ 1    

  االقتصادية التراخيص و االسواق مصلحة ـ 2    

   البلدية التراتيب مصلحة ـ3

    اإلداريــة للشؤون الفرعية اإلدارة ـ 3    

   األعــوان مصلحة ـ 1    

  المدنيـة الحالة مصلحة ـ 2    

   االرشيف و التوثيق مصلحة ـ3

    الفــنيــة الشـؤون إدارة ـ ?

   المحيط و للنظافة الفرعية اإلدارة ـ 1

  النظافة و الصحة مصلحة ـ 1    

   الخضراء المناطق مصلحة ـ 2    

    انيةالعمر التهيئة و االشغال الفرعية اإلدارة ـ 2   

 الترخيص و التهيئة و الفنية الدراسات مصلحة ـ 1

  العمرانية

  الصـيانـة و االشـغال مصلحة ـ 2    

  البلدية الدائرة ـ ?

 و األساسية الهياكل أقسام تكون : الثاني الفصل

   : يلي كما مشموالتها

   : البلديـة برئيـس مبـاشـرة الملحقة المكاتب?

 مباشرة متصلة هي : البيئية الشرطة مكتب /1

 الجماعات مجلة من 266 بالفصل عمال البلدية برئيس

  .المحلية

 و لإلجراءات تنفيذ  على البيئة الشرطة تعمل و

 حفاظا البلدية رئيس يتخذها التي الوقائية القرارات

 و الراحة و السالمة و  العامة الصحة مجاالت على
 من ذلك و  البيئة على المحافظة و  المدينة جمالية

 الدور على عالوة القانون، تنفيذ و المعاينات حيث

 حفظ مجال في الزجري و التحسيـسي و الرقابي

  . العامة النظافة و الصحة

 متابعة و بمسك تعنى : المجلس شؤون كتابة /2

 االستدعاءات ) البلدي المجلس جلسات مختلف

 و االستثنائية و العادية و التمهيدية للدورات  لجلسات
 محاضر تحرير في العام الكاتب مساعدة + المكاتب

 القرارات و                الجزئية المداوالت الجلسات

 الدفاتر في القرارات و المحاضر تدوين + عنها الصادرة

 و  الجزئية المداوالت توزيع + للغرض المخصصة

  باإلدارة الداخلية المصالح الى عنها الصادرة القرارات

   (لمهامها وفقا بها المعنية

 مطالب تلقي تتولى : المعلومة الى النفاذ خلية /3

 لمقتضيات وفقا ذلك و  عليها والرد المعلومة إلى النفاذ

 المتعلق 2016 لسنة 22 عدد األساسي القانون

   .المعلومة إلى بالنفاذ

 خاص دفتر مسك المعلومة الى النفاذ خلية تتولى ـ

  . االداري البريد من النوع بهذا

 النفاذ عمل خطة وتحيين  متابعة على بالحرص ىتعن ـ

 تقارير اعداد الى إضافة اإلدارة داخل المعلومة إلى

    .المعلومة الى النفاذ هيئة الى تحال سنوية و  ثالثية

  : العـامـة الكتــابـة ?

 الجماعات مجلة من 272 الفصل بمقتضيات عمال

 حتت مقامه يقوم من او العام الكاتب يكلف ، المحلية

 في البلدية اإلدارة بتسيير البلدية رئيس سلطة

 التراتيب و للقوانين طبقا المالي و اإلداري الميدانين

 استشارات تقديم و يتولى كما العمل بها الجاري

 العامة بالكتابة مباشرة تلحق و البلدي للمجلس

   : التالية المكاتب و المصالح

 طويربت المصلحة هذه تهتم : اإلعالمية مصلحة /1

 و البلدية اإلدارة داخل المنظومات و اإلعالمية البرامج

 المصالح مع للبلدية اإلعالمي العمل المخططات تنفيذ

 الى الوطنية التطبيقات استغالل سير ومتابعة المعنية

  .االعالمية بالتجهيزات المتعلقة الحاجيات تحديد جانب
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 متابعة و اإلعالمية التطبيقات و المعدات صيانة ـ

  .اإلعالمية بالتجهيزات الخاصة الصفقات ختلفم

 الترتيبية القرارات لنشر المصالح بقية مع التنسيق ـ

  .المحلية للجماعات الرسمية بالجريدة

  الواردة المراسالت بتسجيل يهتم : الضبط مكتب /2

 الدفاتر عبر اما ذلك و عنها الصادرة و البلدية الى

 الخاصة عالميةاإل المنظومة عبر او للغرض المخصصة

 الواردات من نسخ توزيع يتولى كما . الضبط بمكتب

 السيد الى احالتها بعد باإلدارة الداخلية المصالح الى

  .بشأنها مالحظاته ابداء و لالطالع العام الكاتب

 االعمال ببعض الضبط مكتب يعنى ان يمكن كما ـ

 ترتيب و كالرقن بها تكليفه يتم التي األخرى اإلدارية

  .الجاري األرشيف حفظ و الملفات و   ائقالوث

 الشكاوي في التصرف و المواطن مع العالقة مكتب /3

 شكايات و عرائض مسك و بمتابعة المكتب هذا يهتم :

 الى الضبط بمكتب تسجيلها من انطالقا المواطنين

 وصوال النظر مرجع البلدية المصالح الى احالتها غاية

  .أصحابها إجابة الى

 تنظيم ـ : الثقافية و االجتماعية شؤونال مكتب /4

 االجتماعي و الثقافي المجالين في التدخالت

 من رصده يتم ما حسب (المهرجانات و  التظاهرات)

  .اعتمادات

 كذلك و صيانتها و  هللا ببيوت االعتناء في المساهمة ـ

 من رصده يتم لما وفقا التربوية المؤسسات مختلف

  .اعتمادات

 الصبغة ذات المنظمات و لجمعياتا مختلف مساعدة ـ

 و الرياضية الجمعيات و الشبابية الثقافية و االجتماعية
 بها الجاري للتراتيب وفقا األطفال رياض و   النوادي

  .العمل

   : العــامـة اإلداريـة الشــؤون إدارة?

  : المالية للشؤون الفرعية اإلدارة ـ 1

 الميزانية داداع : الصفقات و المالية مصلحة : أ        

 القواعد لمقتضيات طبقا بها المتعلقة الوثائق جميع و

  .المحلية الجماعات بمجلة الواردة للميزانية العامة

  .التنقيص او الترفيع او بالتحويل الميزانية تعديل ـ

 التعهد و للصفقات المالي اإلنجاز متابعة تتولى كما ـ

 الدفع أذون و التزود أذون اصدار و تنفيذها و بالمصاريف

 و  المقابيض وكاالت تسيير و األجور و بالديون المتعلقة

 العمومية الصفقات مراحل مختلف انجاز ـ الدفوعات

 من 102 الفصل و العمل بها الجاري للتشريعات طبقا

 االستشارات بمختلف القيام ـ المحلية الجماعات مجلة

 ويلتح متابعة ـ األشغال و   البلدية لالقتناعات الالزمة

 مراحل مختلف متابعة ـ الجمعيات و المنظمات منح

  .البلدي االستثماري المخطط انجاز و اعداد

 و متابعة : االستخالصات و الجباية مصلحة : ب       
    المعاليم طرح حاالت ضبط و اإلحصاء عمليات تنظيم

 غير و المبنية العقارات على األداء تقديرات مراجعة و

 بالتنسيق البلدية االستخالصات سير متابعة و المبنية

 التراخيص مصلحة ) العالقة ذات اإلدارية المصالح مع

    (... العمرانية التراخيص مصلحة + االقتصادية

 ملكية نقلة بسبب االزمة فصول بعض بتحيينات القيام ـ

 األطراف و البلدية محتسب اعالم و المرسمة العقارات

 األداء الستخالص االزمة اعداد الى إضافة المعنية

 الخاصة المراقبة جداول استخالص متابعة و البلدي

 الوقتي االستغالل و                    اإلشهار لمعاليم

 االول العنوان موارد جميع تحقيق متابعة ـ العام للطريق

  . بالميزانية

 متابعة :  المغـازة و المستودع مصلحة : ج       

 تشغيلها جداول تنظيم و المعدات و التجهيزات مختلف

 و االعالم تعليق ـ عملها سير مراقبة و صيانتها و 

 و  المناسبات في الالفتات مختلف و الزينة معالم

 بالمستودع العمل سير حسن مراقبة ـ التظاهرات

 بالمواد التزويد عمليات تنظيم ـ المخازن و البلدي

 مدها و الشأن هذا في الطلبات تسجيل و الالزمة

 تزويد عمليات تنظيم ـ تزود أذون على للحصول رةلإلدا

 قطع و الزيوت و بالوقود البلدية المعدات و النقل وسائل

 بتقارير اإلدارة موافاة و اإلصالح و للصيانة الالزمة الغيار

  . الشأن في دورية

  : االقتصادية للشؤون الفرعية اإلدارة ـ 2

 قتضياتلم طبقا : البلدي الملك و النزاعات مصلحة : أ

 هذه  تتولى  المحلية الجماعات مجلة من الثاني الباب

 تكون التي والقضايا النزاعات جميع معالجة المصلحة

 و العقاري الوضع بمتابعة تقوم كما ، فيها طرفا البلدية

 و البيع بعمليات القيام و البلدية العقارات تسجيل

 في التصرف و البلدية تبرمها التي التسويغ و  الشراء

 تحرير و اللزمات عقود ابرام و عامة بصفة البلدي الملك

  .بذلك المتعلقة االتفاقيات و الشروط كراسات
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 تعمل : االقتصادية التراخيص و األسواق مصلحة : ب

  .البلدية األسواق تنظيم برامج ضبط على

 تنمية شأنها من التي االقتصادية المشاريع اقتراح ـ

  .البلدية الموارد

 و المستلزمة البلدية االسواق في صرفالت متابعة ـ
 ذلك و  الموسمي االنتصاب رخص و االكشاك

  .االستخالصات و الجباية مصلحة مع بالتنسيق

 لجنة مع بالتنسيق االقتصادية التراخيص اسناد ـ

  . البلدية رئيس و االقتصادية الشؤون

 بالتنسيق البلدي بالمسلخ العمل سير حسن مراقبة ـ

 الطبيب و بالمسلخ المكلف البلدي العون من كل مع

    .البيطري

 مراقبة ) البلدي الحجز مستودع سير حسن مراقبة ـ

 العون مع بالتنسيق ( الحجز رفع و الحجز عمليات

          .الحجز بمستودع المكلف

 التراتيب متابعة : البلدية التراتيب مصلحة : ج       

 للعموم المفتوحة بالمحالت و األسواق داخل البلدية

 مدى متابعة و العام االنتصاب  مجاالت الى إضافة

  عليه المصادق العمرانية التهيئة مثال احترام

 مصلحة) الفنية الشؤون إدارة مصالح مع بالتنسيق

 و  (العمرانية التراخيص مصلحة + النظافة و الصحة
 الشرطة و  البيئية الشرطة أعوان مع بالتنسيق كذلك

 مصالح و الوطني الحرس من كل مصالح و البلدية

 الفالحة و المدنية الحماية و الديوانة و التجارة إدارات

  .... الصناعة واتحاد

  : االدارية للشؤون الفرعية اإلدارة ـ 3

 القوانين مختلف تطبيق : االعـوان مصلحة : أ        

 مجال في العمل بها الجاري التراتيب و األساسية

 و البشرية الموارد في التصرف و العمومية الوظيفة
 مختلف انجاز ـ البلديين لألعوان اإلدارية الملفات مسك

 لالنتداب الخارجية المهنية االمتحانات و   المناظرات

 البرامج تطبيق متابعة و ضبط ـ  العمومية الوظيفة في

  .البشرية الموارد قدرات دعم و للتكوين السنوية

 مختلف انجاز تتولى : المدنيـة الحالة مصلحة : ب

 ، وفيات ، والدات) المدنية بالحالة المتعلقة اإلجراءات
  (... الدفن اذون ، زواج عقود ابرام

 مطابقة و باإلمضاء التعريف عمليات مختلف انجاز ـ

 ـ "مدنية" اإلعالمية المنظومة استغالل ـ لألصل النسخ

 كلما باالنتخابات المتعلقة االعمال انجاز على االشراف

  .ذلك الى دعيت

 بالتنسيق تهتم : األرشيف و التوثيق مصلحة : ج       

 بتصنيف االخرى المصالح بقية و الضبط مكتب مع

 للوثائق العادي لالستخدام تسهيال تنظيمه و األرشيف

 االستبقاء جداول متابعة و مسك + البلدية داخل

   .بالوثائق الخاصة

   : فـنـيـةال الشـــؤون إدارة?

 وفقا بعهدتها المناطة االعمال بإنجاز اإلدارة هذه تقوم

   . بها الملحقة المصالح و الفرعية لإلدارات

  : المحيط و النظافـة الفرعية اإلدارة ـ 1

 بمتابعة تعنى : النظافة و الصحة مصلحة : أ        

 ما و ساحاتها و طرقاتها و بشوارعها المدينة نظافة

 الفواضل و االتربة رفع عمليات مراقبة نم ذلك يـقتضيه

 او البلديين للعملة المهام هذه أوكلت سواء )

 مقاومة عمليات مختلف متابعة ـ (الخاصة للمقاوالت

 مع بالتعاون حمايتها و المصبات تعهد و الحشرات

  .البيئية الشرطة أعوان و المختصة المصالح

 لمكلفا العون و البيئية الشرطة أعوان مع التنسيق ـ

 التي اإلجراءات كافة لمتابعة البلدية التراتيب بمصلحة

 و المقبرة صيانة ) البلدية المقبرة بشأن اتخاذها يقع
   (.. األموات نقل او الدفن عمليات + تنظيفها

 المناطق احداث :الخضراء المناطق مصلحة : ب    

 من  صيانتها و بالمدينة العمومية الحدائق و الخضراء

 الزينة نباتات زراعة و التنظيف و شذبال حيث

 حفظ قوانين تطبيق ـ .المختصة المصالح مع بالتنسيق

 و البيئة و المحيط بحماية المتعلقة النصوص و الصحة
 مع بالتنسيق الغرض في الخاصة الحمالت تنظيم

  .البيئية الشرطة أعوان

  : العمرانية التهيئة و لألشغال الفرعية اإلدارة ـ 2

 التراخيص و التهيئة و الفنية الدراسات مصلحة : أ   

   : العمرانية

 ـ العمرانية التهيئة مثال مراجعة إجراءات مختلف انجاز ـ
 احترام على العمل و العمرانية التهيئة مثال تطبيق

   .الساحات و الشوارع تخطيط

 الخضراء المناطق و األراضي تهيئة ملفات دراسة ـ

  .الفوضوية االحياء ذيبته على العمل و بالمدينة
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 و الجديدة بالمشاريع المتعلقة االقتراحات متابعة ـ

  .تنفيذها متابعة و إنجازها على الحرص و فنيا دراستها

 ملفات او التقسيمات او البناء رخص ملفات دراسة ـ

 اللجان على عرضها و فيها الرأي ابداء و  التحسينات

 لتراتيبا حسب لطالبيها الرخص تسليم و   المختصة

  .العمل بها الجاري

 شبكات بمختلف بالربط المتعلقة التراخيص دراسة ـ

 و (... غاز ـ تطهير ـ كهرباء ـ ماء ) العمومية الخدمات
 هذه بمختلف للربط الطريق قطع عمليات متابعة

  .بعدها او اإلنجاز عملية في سواء الشبكات

 لاالشغا انجاز : الصيانة و االشغال مصلحة : ب       
 مختلف تعهد و  صيانة ـ البلدية تقررها التي الجديدة

 تعهدها و إصالحها و الطرقات صيانة ـ البلدية المنشآت

 تركيز ـ صيانتها و  العمومي التنوير بشبكة االعتناء ـ

  . االرشاد عالمات و المرورية العالمات

    : البلـديـة الدائــرة -       

   المدنية الحالة مجال ***

  الدائرة نظر مرجع زواج عقود راماب ـ 1

 نظر مرجع المدنية الحالة دفاتر مختلف مسك ـ 2

  الدائرة

 النسخ و باإلمضاء التعريف عمليات مختلف انجاز ـ 3

  لألصل المطابقة

    اإلداري البريد مجال ***

 عبر الدائرة نظر مرجع اإلداري البريد متابعة و مسك ـ 1

 رئيس السيد اشراف تحت صادر دفتر و وارد دفتر

 و العام الكاتب السيد مع بالتنسيق و البلدية الدائرة
   .بالبلدية الضبط مكتب

     الدائرة مجلس شؤون مجال ***

 فيما الدائرة مجلس جلسات محاضر مسك و اعداد ـ 1

 السيد اشراف تحت النظر مرجع العام بالشأن يتعلق

 شؤون كتابة مع بالتنسيق و البلدية الدائرة رئيس

    .بالبلدية جلسالم

     العمراني المجال ***

 تحت الشأن هذا في المواطنين مشاغل متابعة ـ 1

 مع بالتنسيق و البلدية الدائرة رئيس السيد اشراف

  .بالبلدية الفنية المصلحة

     النظافة مجال ***

 تحت الشأن هذا في المواطنين مشاغل متابعة ـ 1

 مع لتنسيقبا و البلدية الدائرة رئيس السيد اشراف

  .بالبلدية بالبيئة العناية و النظافة مصلحة

 22 في المؤرخ سابقه القرار هذا يلغي  : 3 الفصل

  .2012 نوفمبــر

 قابض و بوزلفة منزل لبلدية العام الكاتب : 4 الفصل

 .القرار هذا بتنفيـذ يخصه فيما كل مكلفان بها  المالية

   

 لبلدية ميالرس بالموقع القرار هذا ينشر : 5 الفصل 

  . المحلية للجماعات الرسمية بالجريدة و بوزلفة منزل

  2021 ماي 31 في بوزلفة منزل

  بلدية رئيس

  قوبعة  الحبيب
  

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

  باجة

  

 2021 أوت 8  في مؤرخ 2021   لسنة 12 عدد قرار

 مركزي مكتب إحداث قرار بتنقيح يتعلق بقرار يتعلق

 المتناصفة اإلدارية اللجان بإنتخاب خاص للتصويت

  باجة ببلدية المحدثة

 في المؤرخ باجة بلدية رئيس من قــــــــــــــــــــــــــرار

 مكتب إحداث قرار بتنقيح  يتعلق  2021 أوت 09

  خاص للتصويت مركزي

 المحدثة المتناصفة اإلدارية اللجان أعضاء بانتخاب

    باجــــــــــة ببلدية

  باجـــــــــــــــــة ـــــةبلديـــــ رئيـــــــــس 

  الدستـــــــــور، علـى اإلطـــــــــــــــالع بعـد

 2018 لسنة 29 عدد األساسي عدد القانون وعلى 

 مجلة بإصدار يتعلق 2018 ماي 09 في المؤرخ

  .المحلية الجماعات

 12 في المؤرخ 1983 لسنة 112 عدد القانون وعلى 

 العام األساسي مالنظا بضبط المتعلق 1983 ديسمبر

 والمؤسسات المحليّة والجماعات الدولة ألعوان

 النصوص جميع وعلى اإلداريّة الصبغة ذات العموميّة
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 لسنة 89 عدد المرسوم وخاصّة تممته أو نقحته التي

  . 2011 سبتمبر 23 في المؤرخ 2011

 المتعلق 1887 جويلية 13 في المؤرخ األمر وعلى  

  .باجة بلدية بإحداث

 29 في المؤرخ 1990 لسنة 1753 عدد األمر وعلى

 تنظيم كيفية بضبط بضبط المتعلق 1990 أكتوبر

  .المتناصفة اإلدارية اللجان وتسيير

 والبيئة المحلية الشؤون وزير السيد مراسلة وعلى

 اإلدارية اللجان حول 2021 مارس 18 بتاريخ1865 عدد

  .بالبلديات المتناصفة

 جوان 01 في لمؤرخا باجة بلدية رئيس قرار وعلى

 لمدة متناصفة إدارية لجان بإحداث والمتعلق 2021

 2021 أوت 05 من بداية للتجديد قابلة سنوات ثالث

  . باجة ببلدية  2024 أوت 04 غاية إلى

 أوت 09 في المؤرخ باجة بلدية رئيس قرار على و

 إدارية لجان إحداث قرار بتنقيح المتلعق و 2021

 أكتوبر 01 من الممتدة فترةلل باجة ببلدية متناصفة

  .2024 سبتمبر 30 غاية إلى  2021

  :يلـــــــــــــــــــــــــــــــي ما قـــــــــــــــــــــــــرر

 في المؤرخ 213 عدد القرار تنقيح يقع :وحيد الفصل

 مركزي مكتب  باحداث  المتعلق  2021  جوان 01

 يةاإلدار اللجان أعضاء بانتخاب الخاص للتصويت

 الرسمية بالجريدة الصادر و باجة ببلدية  المتناصفة

 15 بتاريخ 06 عدد تحت 39 عدد المحلية للجماعات

 إلى 2021 أكتوبر 01 من الممتدة للفترة 2021 جوان

   عن عوضا 2024 سبتمبر 30

  .2024 أوت 04 و 2021 أوت 05 بين الممتدة الفترة

  بلدية رئيس   

  الغربي  ياسر دمحم
  

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

  أكودة

  

 2021 مارس 21  في مؤرخ 2021   لسنة 2 عدد قرار

 بالملفات داخلية مناظرة بفتح يتعلق بقرار يتعلق

 االداري بسلك مستشار متصرف رتبة الى للترقية

  2021 سنة بعنوان العمومية لالدارات المشترك

 2021 جويلية 30 يوم ولفائدتها أكودة ببلدية يفتح

 إلى للترقية بالملفات داخلية مناظرة  الموالية واأليام

 المشترك اإلداري بسلك مستشار متصرف رتبة

  2021 سنة بعنوان العمومية لإلدارات

  واحدة بخطة شغورها سد المراد الخطط عدد حدد

  2021 جوان 30 يوم الترشحات ختم يقع

  بلدية رئيس
  عمر بن  نبيل

  

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

 2021 جوان 10  في خمؤر 2021   لسنة 3 عدد قرار

 االستثنائية للترقية داخلية مناظرة فتح بقرار يتعلق

  2021 سنة بعنوان رئيس متصرف رتبة الى

 واأليام 2021 أوت 16 يوم ولفائدتها أكودة ببلدية يفتح

 رتبة الى االستثنائية للترقية داخلية مناظرة الموالية

 لالدارات المشترك االداري بالسلك رئيس متصرف

  2021 سنة بعنوان وميةالعم

  02بـ شغورها سد المراد الخطط عدد حدد

  2021 جويلية 15 يوم الترشحات ختم يقع

  بلدية رئيس
  عمر بن  نبيل

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

 2021 جوان 21  في مؤرخ 2021   لسنة 4 عدد قرار

 للترقية داخلية مناظرة بفتح يتعلق بقرار يتعلق

  2021 سنة بعنوان عام متصرف رتبة إلى االستثنائية

 واأليام 2021 أوت 30 يوم ولفائدتها أكودة ببلدية يفتح

 رتبة إلى االستثنائية للترقية داخلية مناظرة الموالية

 لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك عام متصرف

  2021 سنة بعنوان العمومية

  01بـ شغورها سد المراد الخطط عدد حدد

  2021 جويلية 30 يوم الترشحات ختم يقع

  بلدية رئيس
  عمر بن  نبيل

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

  المنستير

 2021 جويلة 18  في مؤرخ 2021   لسنة 3 عدد قرار

 إلى صنف من العملة لترقية مهني امتحان بفتح يتعلق

  .2021 سنة بعنوان مباشرة أعلى صنف
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 مهني امتحان المنستير ببلدية يفتح :األول الفصل

 وذلك مباشرة أعلى نفص إلى صنف من العملة لترقية

    :التالي الجدول لمقتضيات وفقا

  :الثانيــة الوحدة ضمن  

 إمتحان طريق عن ترقيتهم المراد العملة عدد

  إليها الترقية ستتم التي مهنياألصناف

  الرابــع الصنف05

  الخامس الصنف06

  السادس الصنف05

  السابــع الصنف02

  :الثالثــة الوحدة ضمن (2

 مهني إمتحان طريق عن ترقيتهم ادالمر العملة عدد
  إليها الترقية ستتم التي األصناف

  الثامن الصنف02

  التاسع الصنف07

  العاشر الصنف05

 27 االثنين يوم المهنيّة االمتحانات تجرى :2 الفصل

  .الموالية واأليام 2021 سبتمبر

 الجمعة يوم الترشحــــــات قائمــة ختم يقع :3 الفصل

  .2021 أوت 27

  بلدية رئيس
  مرزوق  المنذر

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

  هالل قصر

  

 2021 جوان 2  في مؤرخ 2021   لسنة 8 عدد قرار

 البضائع بيع سوق إلنتصاب فضاء تخصيص بقرار يتعلق

  القديمة

   القديمة البضائع بيع سوق إلنتصاب فضاء تخصيص قرار

  بلدية رئيس  
  القابسي  األزهر

  

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

 2021 ماي 26  في مؤرخ 2021   لسنة 9 عدد قرار

  2020 لسنة الميزانية غلق بقرار يتعلق

  2020 لسنة الميزانية غلق قرار

  بلدية رئيس  
  القابسي  األزهر

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

  النحال شنني

  

 2021 أوت 15  في مؤرخ 2021   لسنة 2 عدد قرار

  متناصفة إدارية لجان احداث بقرار يتعلق

  متناصفة إدارية لجان إحداث  قـــــــــرار

  نحال، – شنني بلدية رئيس إن

   ، الدستور على إطالع بعد

 لسنة 29 عدد األساســــي القانون وعلى

 مجلة بإصدار المتعلق 2018 ماي 09 في المؤرخ2018

   منه 271 الفصل وخاصة المحلية الجماعات

 12 في المؤرخ 1983 لسنة 112 عدد القانون وعلى

 العام األساسي النظام بضبط المتعلق 1983 ديسمبر

 والمؤسسات المحلية والجماعات الدولة ألعوان

 النصوص جميع وعلى اإلدارية الصبغة ذات العمومية

  منه 58 الفصل وخاصة تممته أو نقحته التي

 02 في المؤرخ 1987 لسنة 688 عدد األمر وعلى

  .نحال-شنني بلدية بإحداث المتعلق 1987ماي

 18 في مؤرخ 1998 لسنة 2509 دعد األمر وعلى

 الخاص األساسي النظـام بضبط يتعلق 1998 ديسمبر

 والمؤسسات المحلية والجماعات الدولة عملة بسلك

   اإلدارية الصبغة ذات العمومية

 15 في المؤرخ 1999 لسنة 12 عدد األمر وعلى

 تنتمي التي األصناف بضبط المتعلق 1999 فيفري

 المحلية والجماعات دولةال موظفي رتب مختلف إليها

 المنقح اإلدارية الصبغة ذات العمومية والؤسسات

 11 في المؤرخ 2003 لسنة 2338 عدد باألمر والمتمم

  2003 نوفمبر

 15 في المؤرخ 1999 لسنة 385 عدد األمر وعلى

 الخاص األساسي النظام بضبط المتعلق 1999 فيفري

  ميةالعمو لإلدارات اإلعالمية وتقنيي محللي بسلك

 12 في المؤرخ 1999 لسنة 819 عدد األمر وعلى

 الخاص األساسي النظام بضبط المتعلق 1999 أفريل

 العمومية اإلدارات لمهندسي المشترك بالسلك
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 21 في المؤرخ 2009 لسنة 114 عدد باألمر المتمم

 أو نقحته التي النصوص جميع وعلى 2009 جانفي

 المؤرخ 2019 لسنة 1239 عدد األمر وخاصة تممته

  2019 ديسمبر 26 في

 22 في مؤرخ 2019 لسنة 291 عدد األمر وعلى

 والترقية االنتداب وآليات صيغ بضبط يتعلق 2019 مارس

  بالبلديات والترسيم

 في مؤرخ 2020 لسنة 115 عدد حكومي األمر وعلى

 األساسي النظام بضبط يتعلق 2020 فيفري 25

  .لعموميةا لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك الخاص

 29 في مؤرخ 1990 لسنة 1753 عدد أمر وعلى

 وتسيير تنظيم كيفية بضبط المتعلق1990 أكتوبر

 باألمر وإتمامه تنقيحه تم كما المتناصفة اإلدارية اللجان

  2012 نوفمبر 27 في المؤرخ 2012 لسنة 2937 عدد

 بتاريخ 2056 عدد قابس والي السيد  مكتوب وعلى

   بالبلديات المتناصفة اإلدارية اللجان حول 20/04/2021

  :مايلــــي قــــرر

 لجان 04 عدد نحال شنني ببلدية أحدث :األول الفصل

 العملة ووحدات    الموظفين ألسالك متناصفة إدارية

 كما للتجديد قابلة (2024 – 2021) سنوات 3 ولمدة

   :يلي

 1أ الفرعي الصنف :01 عدد المتناصفة اإلدارية اللجنة?

   3وأ 2وأ

  "د"و "ج" و "ب"  :02 عدد المتناصفة اإلدارية اللجنة?

 الوحدة عملة :03 عدد المتناصفة اإلدارية اللجنة?

  والثالثة الثانية

 الوحدة عملة :04 عدد المتناصفة اإلدارية اللجنة?

  األولى

 اإلدارية اللجان مختلف يترأس : الثاني الفصل

 امع كاتب أعاله األول بالفصل المذكورة المتناصفة

 عددا كأعضاء وتتضمن منه بتكليف ينوبه من أو البلدية

 رئيس من بقرار تعيينه يتم اإلدارة ممثلي من متساويا

 وفق إنتخابهم يتم األعوان وممثلي بعد فيما البلدية

 بأحكام عمال 14/09/2021 يوم المصاحبة الرزنامة

 أكتوبر 29 في المؤرخ 1990 لسنة 1753 عدد األمر

 اإلدارية اللجان وتسيير كيفية ضبطب المتعلق 1990

 بمقتضى الصادرة المحلية الجماعات ومجلة المتناصفة

 المبينين 2018 لسنة 29 عدد األساسي القانون

   أعاله

 اللجان لمختلف الناخبين قائمات تضبط : الثالث الفصل

 وفق أعاله األول بالفصل المبينة المتناصفة اإلدارية

 المباني بمختلف وتعلق ارالقر بهذا الملحقة القائمات

 موظفي كافة قبل من عليها لإلطالع للبلدية التابعة

 وفق شانها في كتابيا مالحظاتهم وإبداء البلدية وعملة

   المصاحبة الرزنامة

 هذا بتنفيذ مكلف للبلدية العام الكاتب: الرابع الفصل

 المحلية للجماعات الرسمية بالجريدة ينشر الذي القرار

                                                

  بلدية رئيس
  كباو  الواحد عبد
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  قــالحـــــــــــــــــمال
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