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  المحـتــــوى
  

  

 المحلية الجماعات
  علوش دار

 دارعلوش بلدية رئيس من بمقرر يتعلق 2021 ماي 25  في مؤرخ 2021   لسنة 4 عدد قرار

 إلى صنف من العملة لترقية المهني االمتحان لجنة بتركيب يتعلق 2021 ماي 26 في مؤرخ

  ..........................................2021 سنة بعنوان دارعلوش بلدية لفائدة مباشرة أعلى نفص
 دارعلوش بلدية رئيس من بمقرر يتعلق 2021 ماي 25  في مؤرخ 2021 لسنة 5 عدد قرار

 أعلى صنف إلى صنف من ترقيتهم المزمع العملة عدد بضبط يتعلق 2021 ماي 26 في مؤرخ

  .................................................................................................................مباشرة
  باجة

 لجان إحداث قرار بتنقيح يتعلق بقرار يتعلق 2021 أوت 8  في مؤرخ 2021 لسنة 13 عدد قرار

  .......................................................................................باجة ببلدية متناصفة إدارية
  سوسة

 المناظرة في الناجحين بقائمة يتعلق 2021 ةيجويل 4  في مؤرخ 2021 لسنة 76 عدد قرار

 العمومية لإلدارات المشترك التقني بالسلك أول تقني رتبة إلى للترقية بالملفات الداخلية

 .......................................................................2021 سنة بعنوان سوسة بلدية لفائدة

  56عـدد  003 السنـة2021 أوت 20 – 1443 محرم 11 الجمعة
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  القــــرارات
      

  

  

  المحلية الجماعات

  

  

  علوش دار

  

 2021 ماي 25  في مؤرخ 2021   لسنة 4 عدد قرار

 26 في مؤرخ دارعلوش بلدية رئيس من بمقرر يتعلق

 المهني االمتحان لجنة بتركيب يتعلق 2021 ماي

 مباشرة أعلى صنف إلى صنف من العملة لترقية

  2021 سنة بعنوان دارعلوش بلدية لفائدة

 ماي 26 في مؤرخ دارعلوش بلدية رئيس من مقرر

 لترقية المهني االمتحان لجنة بتركيب يتعلق 2021

 بلدية لفائدة مباشرة أعلى صنف إلى صنف من العملة

  2021 سنة بعنوان دارعلوش

  بلدية رئيس
  الشريف  مهدي

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

 2021 ماي 25  في مؤرخ 2021   لسنة 5 عدد قرار

 26 في مؤرخ دارعلوش بلدية رئيس من بمقرر يتعلق

 ترقيتهم المزمع العملة عدد بضبط يتعلق 2021 ماي

  مباشرة أعلى صنف إلى صنف من

 ماي 26 في مؤرخ دارعلوش بلدية رئيس من مقرر

 من ترقيتهم المزمع العملة عدد بضبط يتعلق 2021

  مباشرة أعلى صنف إلى صنف

  بلدية رئيس
  الشريف  مهدي

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

  

  باجة

 2021 أوت 8  في مؤرخ 2021   لسنة 13 عدد قرار

 إدارية لجان إحداث قرار بتنقيح يتعلق بقرار يتعلق

  باجة ببلدية متناصفة

 أوت 09 في المؤرخ باجة بلدية رئيس من قـــــرار

 متناصفة إدارية لجان إحداث رقرا بتنقيح يتعلق 2021

  . باجــــــــــة ببلدية

  باجـــــــــــــــــة بلديــــــــــة رئيـــــــــس إنّ 

  الدستـــــــــور، علـى اإلطـــــــــــــــالع بعـد

 2018 لسنة 29 عدد األساسي عدد القانون وعلى 

 مجلة بإصدار يتعلق 2018 ماي 09 في المؤرخ

  .يةالمحل الجماعات

 12 في المؤرخ 1983 لسنة 112 عدد القانون وعلى 

 العام األساسي النظام بضبط المتعلق 1983 ديسمبر

 والمؤسسات المحليّة والجماعات الدولة ألعوان

 النصوص جميع وعلى اإلداريّة الصبغة ذات العموميّة

 لسنة 89 عدد المرسوم وخاصّة تممته أو نقحته التي

  . 2011 رسبتمب 23 في المؤرخ 2011

 المتعلق 1887 جويلية 13 في المؤرخ األمر وعلى  

  .باجة بلدية بإحداث

 26 في المؤرخ 1978 لسنة 452 عدد االمر وعلى

 الخاص األساسي القانون بضبط المتعلق 1978 أفريل

 2374 عدد باألمر والمتمّم األطفال رياض بمنشطي

  .1999 أكتوبر 27 في المؤرخ 1999 لسنة

 11 في المؤرخ 1982 لسنة 780 دعد األمر وعلى

 رياض تطبيق منشط رتبة بإحداث المتعلق1982 ماي

 لسنة 2376 عدد باألمر والمتمّم المنقح األطفال

  .1999 أكتوبر 27 في المؤرخ 1999

 29 في المؤرخ 1990 لسنة 1753 عدد األمر وعلى

 وتسيير تنظيم كيفية بضبط المتعلق 1990 أكتوبر

 ) منه األول الفصل وخاصة .ناصفةالمت اإلدارية اللجان

 المؤرخ 2012 لسنة 2937 عدد باألمر تنقيحه تم كما

  ، (2012 نوفمبر 27 في

 19 في المؤرخ 1998 لسنة 2509 عدد األمر وعلى

 األساسي النظام بضبط المتعلق 1998 ديسمبر

 المحلية والجماعات الدولة عملة بسلك الخاص

   .اإلدارية الصبغة ذات العمومية والمؤسسات
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 15 في المؤرخ 1999 لسنة 12 عدد األمر وعلى

 تنتمي التي  األصناف بضبط المتعلق 1999 فيفري

 المحلية والجماعات الدولة موظفي رتب مختلف إليها

 المنقح اإلدارية الصبغة ذات العمومية والمؤسسات

 11 في المؤرخ 2003 لسنة 2338 عدد باألمر والمتمّم

  .2003 نوفمبر

 15 في المؤرخ 1999 لسنة 365 عدد المرا وعلى

 الخاص األساسي النظام بضبط المتعلق 1999 فيفري

  .العمومية لإلدارات اإلعالمية وتقنيي محللي بسلك

 12 في المؤرخ 1999 لسنة 819 عدد األمر وعلى

 الخاص األساسي النظام بضبط المتعلق1999أفريل

 لىوع العمومية اإلدارات لمهندسي المشترك بالسلك

 عدد األمر وخاصة تّممته أو نّقحته التي النصوص جميع

  .2014 جوان 30 في المؤرخ 2014 لسنة 2285

 أفريل 12 في المؤرخ 1999 لسنة 821 األمر وعلى

 الخاص األساسي النظام بضبط المتعلق 1999

 المتمم العمومية لإلدارات المشترك التقني بالسلك

 جانفي 21 في المؤرخ 2009 لسنة 114 عدد باألمر

 و تممته أو نقحته التي النصوص جميع على و 2009
 26 في المؤرخ 2019 لسنة 1239 عدد األمر خاصة

  .2019 ديسمبر

 المؤرخ 2019 لسنة 291 عدد الحكومي األمر وعلى 

 وآليات صيغ بضبط المتعلق 2019 مارس 22 في

  .بالبلديات الترسيم و والترقية االنتداب

 2020 لسنة 115 عدد ميالحكو األمر وعلى     

 النظام بضبط المتعلق 2020 فيفري 25 في المؤرخ

 لإلدارات المشترك اإلداري بالّسلك الخاص األساسي

  .العمومية

 والبيئة المحلية الشؤون وزير السيد مراسلة وعلى

 اإلدارية اللجان حول 2021 مارس 18 بتاريخ1865 عدد

  .بالبلديات المتناصفة

 جوان 01 في المؤرخ 212 ددع القرار على و     

 ببلدية متناصفة إدارية لجان باحداث المتعلق 2021

  . باجة

  يلــــــــــــــــــــــــي ما قــــــــــــرّر

 المؤرخ 212 عدد القرار تنقيح يقع : جديد األول الفصل

 إدارية لجان بإحداث  المتعلق  2021  جوان 01 في

 الرسمية لجريدةبا الصادر و باجة ببلدية  متناصفة

 15 بتاريخ 05 عدد تحت 39 عدد المحلية للجماعات

   : التالية للبيانات وفقا 2021 جوان

 المتناصفة اإلدارية اللجان أعضاء انتخاب فترة تحدد -   

 أكتوبر 01 من الممتدة للفترة باجة ببلدية المحدثة

  الفترة عن عوضا 2024 سبتمبر 30 إلى 2021

  .2021 أوت 04 غاية إلى 2021 أوت 05 من الممتدة

 الثاني الفصل تنقيح يقع  : جديد الثاني الفصل

  :يلي كمال أعاله المذكور بالقرار عليه المنصوص

 وفقا  المتناصفة اإلدارية اللجان أعضاء انتخاب يتم   

 عن عوضا 2021 سبتمبر 17 يوم المصاحبة للروزنامة

   .2021 جويلية 15  يوم

 هذا بتنفيذ مكلف للبلدية العام بالكات  :الثالث الفصل 

 للجماعات الرسمية بالجريدة ينشر الذي القرار

  .المحلية

  بلدية رئيس  
  الغربي  ياسر دمحم

  

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

  سوسة

  

 2021 جويلة 4  في مؤرخ 2021   لسنة 76 عدد قرار

 الداخلية المناظرة في الناجحين بقائمة يتعلق

 التقني بالسلك أول تقني رتبة إلى للترقية بالملفات

 سوسة بلدية لفائدة العمومية لإلدارات المشترك

  2021 سنة بعنوان

 الداخلية المناظرة في الناجحين قائمة ضبط في قرار

 التقني بالسلك أول تقني رتبة إلى للترقية بالملفات

 سوسة بلدية لفائدة العمومية لإلدارات المشترك

  2021 سنة بعنوان

  بلدية رئيس
  خالد اقبال دمحم
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