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  المحلية الجماعات
 

  سوسة

  .تفويض بقرار يتعلق 2019 أوت 1  في مؤرخ 2019   لسنة 25 عدد قرار

 الفني و اإلداري اإلشراف البلدي المجلس لرئيس الرابع المساعد العابدين زين حذامي سارة للسيدة القرار هذا بمقتضى التفويض تم
  .SECO يسريةالسو اإلقتصادية للشؤون الدولة كتابة مع بالتعاون ينجز الذي "سوسة لمدينة المندمج العمراني التطوير " مشروع على

  بلدية رئيس

  خالد اقبال محمد
  

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

 البلدي المسرح استغالل أجل من المستخلصة المعاليم تعريفة بضبط يتعلق 2019 فيفري 27  في مؤرخ 2019   لسنة 28 عدد قرار
  .بسوسة

  بسوسة البلدي المسرح استغالل أجل من المستخلصة المعاليم تعريفة ضبط

  بلدية رئيس

  خالد اقبال محمد
  

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

  .الداخلي النظام على بالمصادقة يتعلق 2019 أفريل 10  في مؤرخ 2019   لسنة 29 عدد قرار

 غاية الى عشرة وثمانية الفين النيابية للمدة عشر وتسعة الفين أفريل من الثامن بتاريخ اإلستثنائية دورته في البلدي المجلس مداولة
  البلدي للمجلس الداخلي النظام على بالمصادقة المتعلقة عشرونو وثالثة الفين

  بلدية رئيس

  خالد اقبال محمد
  

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

  بالملفات داخلية مناظرة فتح بقرار يتعلق 2019 سبتمبر 19  في مؤرخ 2019   لسنة 30 عدد قرار

  عشرة وتسعة ألفين سنة بعنوان أول نيوتق تقني رتبة الى للترقية بالملفات داخلية مناظرة سوسة بلدية تفتح

  بلدية رئيس

  خالد اقبال محمد
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مالحقال
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