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 امتحـان بفـتح يتعلق بقرار يتعلق 2020 جانفي 5  في مؤرخ 2019   لسنة 37 عدد قرار
.........................................مباشرة منه االعلى الصنف اى صنف من العملة لترقیة مھني
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جمال

 نـوفمبر 21 في مؤرخ بقرار يتعلق 2018 نوفمبر 20  في مؤرخ 2018   لسنة 5 عدد قرار
 المؤسـسات أمـام غیرھـا أو وخیـام أكـشاك تركیـز نشاط أي ممارسة بمنع يتعلق 2018

............................................العامة الطرقات من وبعدد األرصفة على اإلدارية والمقرات
 ديسمبر 07 في مؤرخ بقرار يتعلق 2018 ديسمبر 6  في مؤرخ 2018   لسنة 6 عدد قرار

 المعـدات وكافـة البـضائع نقـل وشـاحنات الـسیارات أنـواع جمیع وقوف بمنع يتعلق 2018
 سـاحة إلـى اإلنتقـال علـیھم ويتعین سابقا  التجمع دار بساحة للكراء المعروضة واآللیات
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 2019 ماي 22 في مؤرخ راربق يتعلق 2019 ماي 21  في مؤرخ 2019   لسنة 2 عدد قرار
................................................................................األكشاك تعريفة بضبط يتعلق 

ھالل قصر
 بتـة علـى بالمصادقة يتعلق 2019 نوفمبر 29  في مؤرخ 2019   لسنة 32 عدد مداوالت

...................................................................................................زيتون صابة بیع
 علـى بالمـصادقة يتعلـق 2019 نـوفمبر 29  فـي مـؤرخ 2019   لـسنة 33 عـدد مداوالت
...................................................................................2020 لسنة البلدية میزانیة
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        القــــرارات

  

  

 المحلیة الجماعات
  

  الصغرى القلعة

  

 جانفي 5  في مؤرخ 2019   لسنة 37 عدد قرار
 لترقیة مھني امتحان بفتح يتعلق بقرار يتعلق 2020
  مباشرة منه االعلى الصنف اى صنف من العملة
   :األول الفصل
 2020 سنة بعنوان ترقیتھم المزمع العملة عدد يضبط

   التالیة البیانات حسب
   الثانیة الوحدة ضمن ) 1

 العدد                    الصنف                     الوحدة
 العملة عدد              ترقیتھم المزمع للعملة الجملي

      (%50) مھني امتحان طريق عن ترقیتھم المراد
  (%50)             باالختیار ترقیتھم المراد العملة عدد 

                         الرابع  فالصن                       
                                      (1)                      

                                                               
(1)                                                            

                     
              الخامس الصنف              نیةالثا الوحدة  

                                                         (9)       
                        (4)                                 

                                 )      5   (  
               دسالسا الصنف                              

                         (2)                                 
)    1(                       

             (1)     
                 السابع الصنف

               (2)              
                                 

                  (1)           
                                 

                          (1)   
   الثالثة الوحدة ضمن) 2

 العدد               الصنف                          الوحدة 
 ترقیتھم المزمع للعملة الجملي

 مھني امتحان طريق عن ترقیتھم المراد العملة عدد 
 امتحان يقطر عن ترقیتھم المراد العملة عدد(50%)

   (%50) مھني

                  الثامن  الصنف             الثالثة الوحدة
            (2)                

                                
                 (1)           

                                
                          (1)   

     
  بلدية رئیس 
  بوراوي  یحةسم 
  
  

 2020 جانفي 5  في مؤرخ 2020   لسنة 1 عدد قرار
 صنف من العملة لترقیة مھني امتحان فتح بقرار يتعلق

  مباشرة اعلى صنف الى

  :األول الفصل

 لترقیة مھني امتحان الصغرى القلعة ببلدية يفتح 
 وفقا ذلك و مباشرة أعلى صنف إلى صنف من العملة

   :التالي الجدول لمقتضیات

  :الثانیة الوحدة ضمن –(1

 العملـة عـدد      إلیھا الترقیة ستتم التي األصناف 
   مھني امتحان طريق عن ترقیتھـم المـراد

 1بع      الرا الصنف 

  4امس   الخ الصنف 

                                           1س  الساد الصنف

                                          1ع    الساب الصنف
  الثالثة الوحدة ضمن ) 1 

 العملـة عـدد       إلیھا الترقیة ستتم التي األصناف :
   مھني امتحان طريق عن ترقیتھـم المـراد

    1  ن الثام الصنف 

 الخمیس يوم المھنیة االمتحانات تجرى الثاني الفصل
  .الموالیة األيام و 2020 مارس 05
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 05 االربعاء يوم اتالترشح ختم يقع :الثالث الفصل
  2020 فیفري

  بلدية رئیس   
  بوراوي  سمیحة

  

  المنستیر

  

 جانفي 9  في مؤرخ 2019   لسنة 24 عدد قرار
 وعملـة أعـوان مجمـوع ضبط بقــــــــــرار يتعلق 2020
  المنستیـر ّبلديـة

  )101أنظر الملحق بالصفحة (   :ّاألول الفصـل

                                                          

 سبقـه مـا القـرار ھذا يلغـي  : الثــانــي الفصـل
 في علیه والمصـادق 2017 أكتـوبـر 03 فـي المؤرخ

  .2017 أكتوبر 30

 والقابـض ّللبلديـة العـام الكـاتـب  : الثـالــث الفصـل
 ھـذا بتنفیـذ يخصـه مـا في ّكـل مكلفـان بھـا البلـدي
  .القـرار

  بلدية رئیس
  مرزوق  المنذر

  

  جمال

  

 2018 نوفمبر 20  في مؤرخ 2018   لسنة 5 عدد قرار
 بمنع يتعلق 2018 نوفمبر 21 في مؤرخ بقرار يتعلق

 أمام غیرھا أو وخیام أكشاك تركیز نشاط أي ممارسة
 من وبعدد األرصفة على اإلدارية والمقرات المؤسسات

  العامة الطرقات

  ،  على اطالعـه عدب ّجمــال بلديــة رئیـس إن

 1921 فیفري 19 في المؤرخ العلي األمر على  -
  ّجمال، بلدية بإحداث المتعلق

 2018 لسنة ـدد29عـ  األساسي القانون على -
 الجماعات بمجلة المتعلق  2018 ماي  09 في المؤرخ

  ، المحلیة

 في المؤرخ 1994 لسنة  122 عدد القانون وعلى -
 الترابیة التھیئة مجلة صداربإ المتعلق 1994 نوفمبر 28

 المؤرخ 2003 لسنة 78 عدد بالقانون والمنقح والتعمیر
  ، 2003 ديسمبر 29 في

 13 في المؤرخ 2016 لسنة 805 عدد األمر وعلى -
 المرخص المعالیم تعريفة بضبط المتعلق 2016 جوان

 جمیــع وعلى استخالصھا في المحلیة للجماعات
  ، تممته او نقحتـه التي النصوص

 مؤرخ 2017 لسنـة 433 عدد الحكومي األمر وعلى -
 الخطايا بضبط المتعلق 2017 أفريل 10 في

 والنظافة الصحة حفظ بتراتیب المتعلقة والمخالفات
  المحلیة، للجماعات الراجعة بالمناطق العامة

 14 في المؤرخ 2006 لسنة 59 عدد القانون وعلى -
 الصحة حفظ تراتیب بمخالفة المتعلق 2006 أوت

  ، المحلیة للجماعات الراجعة بالمناطق

 05 في المؤرخ 2016 لسنة 30 عدد القانون وعلى -
 59 عدد القانون وإتمام بتنقیح المتعلق 2016 أفريل
  ، الصحة حفظ تراتیب بمخالفة المتعلق 2006 لسنة

 أكتوبر 12 بتاريخ علیه المصادق البلدي القرار وعلى -
 في ّجمال لبلدية المرخص بالمعالیم المتعلق 2016

  ، إستخالصھا

 عدد لإلنتخابات المستقلة العلیا الھیئة قرار وعلى -
 المتعلق 2018 ماي 17 في المؤرخ 2018 لسنة 239

  ، ّجمال بلدية إلنتخابات النھائیة بالنتائج بالتصريح

 المنعقد ّبجمال البلدي المجلس تنصیب محضر وعلى -
  ، 2018 جوان 21 بتاريخ

 المنعقدة ّبجمال البلدي المجلس مداولة وعلى -
  ، 2018 سبتمبر 29 بتاريخ

  يلـــي ما قـرر

 تركیز بواسطة نشاط أي ممارسة يمنع :األول الفصل
 والمقرات المؤسسات أمام غیرھا أو وخیام أكشاك
  : التالیة العامة وبالطرقات األرصفة على اإلدارية

 شارع -أحمد بن يونس شارع -صفر البشیر شارع
 سیدي  شارع – خلدون إبن شارع – بورقیبة لحبیبا

 الوطني الصندوق حدود إلى البیئة  شارع – مسعود
 شارع – الجمھورية شارع – المرض على للتأمین

 اتحاد شارع –  الجزار ابن شارع – البرجي حسن 
 -الحرية شارع – مــارس 2 ساحة – العربي المغرب
 البري النقل محطة داخل - الثعالبي العزيز عبد شارع
 وقود محطة بجانب البري النقل محطة مدخل – ّبجمال
 النقل شركة واجھة آخر من الكرامة شارع – شال

 شارع – الجمھورية شارع مفترق إلى بالساحل
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 حدود إلى خلدون ابن شارع مفترق من نويرة الھادي
 ووسط – اإلداري الحي ساحة – الحماية واد قنطرة

 البلدي بالملك فیه مرخص رغی إنتصـاب وكل المدينة
 باألرصفة والمخالفات الواقیــات إزاللة ويقع العمــومي

  . العام والطريق

 فیه مرخص غیر واستغالل انتصاب كل :2 الفصل
 كافة ّضده وتتخذ بضاعته لحجز صاحبه يعرض للرصیف

  . والقانونیة الترتیبیة اإلجراءات

 في رخالمؤ القرار ويعوض يلغي القرار ھذا :3 الفصل
  . 2017 جانفي 10

 الشرطة مركز ورئیس للبلدية العام الكاتب  :4 الفصل
 مرجع حسب كل البلدي الحرس مركز ورئیس البلدية

               .القرار ھذا بتنفیذ  مكلفون نظره

                           
                          

  بلدية رئیس   
  المیلي  الحبیب

  

  

 2018 ديسمبر 6  في مؤرخ 2018   سنةل 6 عدد قرار
 بمنع يتعلق 2018 ديسمبر 07 في مؤرخ بقرار يتعلق
 البضائع نقل وشاحنات السیارات أنواع جمیع وقوف
 دار بساحة للكراء المعروضة واآللیات المعدات وكافة

 ساحة إلى اإلنتقال علیھم ويتعین سابقا  التجمع
  ّبجمال األرتال محطة

  ،  على اطالعـه بعد ّجمــال بلديــة رئیـس إن

 1921 فیفري 19 في المؤرخ العلي األمر على  -
  ّجمال، بلدية بإحداث المتعلق

 2018 لسنة ـدد29عـ  األساسي القانون على -
 الجماعات بمجلة المتعلق  2018 ماي  09 في المؤرخ

  ، المحلیة

 في المؤرخ 1994 لسنة  122 عدد القانون وعلى -
 الترابیة التھیئة مجلة بإصدار لمتعلقا 1994 نوفمبر 28

 المؤرخ 2003 لسنة 78 عدد بالقانون والمنقح والتعمیر
  ، 2003 ديسمبر 29 في

 14 في المؤرخ 2006 لسنة 59 عدد القانون وعلى -
 الصحة حفظ تراتیب بمخالفة المتعلق 2006 أوت

  ، المحلیة للجماعات الراجعة بالمناطق

 05 في المؤرخ 2016 لسنة 30 عدد القانون وعلى -
 59 عدد القانون وإتمام بتنقیح المتعلق 2016 أفريل
  ، الصحة حفظ تراتیب بمخالفة المتعلق 2006 لسنة

 13 في المؤرخ 2016 لسنة 805 عدد األمر وعلى -
 المرخص المعالیم تعريفة بضبط المتعلق 2016 جوان

 جمیــع وعلى استخالصھا في المحلیة للجماعات
  ، تممته او قحتـهن التي النصوص

 مؤرخ 2017 لسنـة 433 عدد الحكومي األمر وعلى -
 الخطايا بضبط المتعلق 2017 أفريل 10 في

 والنظافة الصحة حفظ بتراتیب المتعلقة والمخالفات
  المحلیة، للجماعات الراجعة بالمناطق العامة

 عدد لإلنتخابات المستقلة العلیا الھیئة قرار وعلى -
 المتعلق 2018 ماي 17 في ؤرخالم 2018 لسنة 239

  ، ّجمال بلدية إلنتخابات النھائیة بالنتائج بالتصريح

 ّبجمال البلدي البلدي المجلس تنصیب محضر وعلى -
  ،2018 جوان 21 بتاريخ المنعقد

 المنعقدة ّبجمال البلدي المجلس مداولة وعلى -
  ، 2018 سبتمبر 29 بتاريخ

  يلـــي ما قـرر

 السیارات أنواع جمیع وفوق يمنع :األول الفصل
 واآللیات المعدات وكافة البضائع نقل وشاحنات
 ويتعین سابقا التجمع دار بساحة للكراء المعروضة

  . ّبجمال األرتال محطة ساحة إلى اإلنتقال علیھم

 كافة ّضده تتخذ القرار لھذا مخالف كل   :2 الفصل
  . والقانونیـة الترتیبیة اإلجراءات

 في المؤرخ القرار ويعوض يلغي رارالق ھذ   :3 الفصل
  . 2013 جوان 7

 الشرطة مركز ورئیس للبلدية العام الكاتب  :4 الفصل
  . القرار ھذا بتنفیذ يخصه فیما كل مكلفون البلدية

                                                    

  بلدية رئیس    
  المیلي  الحبیب

  

 2019 ماي 21  في مؤرخ 2019   لسنة 2 عدد قرار
 بضبط يتعلق 2019 ماي 22 في مؤرخ بقرار يتعلق
  األكشاك تعريفة

  إطالعه، بعد ّجمال بلدية  رئیس إن
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 1921 فیفري 19 في المؤرخ العلي األمر على  -
  ، ّجمــــــــال بلديــــــة بإحداث المتعلق

 2018 لسنة 29 عدد األساسي القانون وعلى  -
 مجلة بإصدار متعلقوال 2018 ماي 09 في المؤرخ

  ، المحلیة الجماعات

 13 في المـــؤرخ 2016 لسنة 805 عدد األمر وعلى -
 المعالیـــــم تعريفــة بضبط المتعلق 2016 جـــوان

 وعلى استخالصھا في المحلیة للجماعات المرخص
  ، تممته او نقحتـه التي النصوص جمیــع

 ورةللد ّجمال لبلدية البلدي المجلس مداولة وعلى -
  ،  2019 ماي 14 بتاريخ المنعقدة  اإلستثنائیة

  يلــي ما قـرر

  : كالتالي األكشاك تعريفة ضبطت : األول الفصل

 الكشك معلوم 59 إلى 01 من المرقمة األكشاك -
   (د300,000 ) دينار بثالثمائة الواحد

 الكشك معلوم 72 إلى 60 من المرقمة األكشاك -
  .( د 250,000) دينار وخمسون مائتان الواحد

 للمتر الخطي المتر تعريفة ضبطت : الثاني الفصل
  .( د 70,000) دينار سبعون الواحد

 مكلفـان وقابضھا للبلدية العام الكاتب :الثالث الفصل
  .القرار ھذا بتنفیذ يخصه ما في كل

                          
  البلديــة رئیس      

  المیلي الحبیب    
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  لھال قصر

  

 نوفمبر 29  في مؤرخ 2019   لسنة 32 عدد مداوالت
  زيتون صابة بیع بتة على بالمصادقة يتعلق 2019

 على زيتون صابة بیع بتة على البلدي المجلس صادق
 قدره بمبلغ المغلقة الظروف طريق عن أشجارھا رؤوس

  د 1.250.000

  بلدية رئیس    
  القابسي  األزھر

  
  

 نوفمبر 29  في مؤرخ 2019   لسنة 33 عدد مداوالت
 لسنة البلدية میزانیة على بالمصادقة يتعلق 2019
2020  

 المنعقدة العادية دورته في البلدي المجلس صادق
 لسنة البلدية میزانیة على 2019 نوفمبر 30 بتاريخ

  : كاآلتي مفصلة 2020

  : د 8.816.972 الموارد /1

  د 7.311.957 األول العنوان

  د 1.505.015 الثاني العنوان

  : د 8.816.972 النفقات /2

  د 5.951.953 األول العنوان

  د 2.865.019 الثاني العنوان

  بلدية رئیس   
  القابسي  األزھر
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  قــالحـــــــــــــــــمال
 

  


