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 املسعدين
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    القــــرارات

 

 

المحلية  الجماعات
 

سوسة 

 يتعلق 2019 أفريل 10  في مؤرخ 2019   لسنة 24 عدد قرار
البلدي  للمجلس الداخلي النظام بقرار

 النيابية للمدة البلدي للمجلس الداخلي النظام على المصادقة

 أعضاء قبل من وعشرون وثالثة الفين غاية الى عشرة وثمانية الفين

  البلدي المجلس

بلدية  رئيس
خالد  اقبال محمد

 
المسعدين 

 يتعلق 2019 سبتمبر 25  في مؤرخ 2019 لسنة 11 عدد قرار

 إدارة ملحق رتبة إلى للترقية بالملفات داخلية مناظرة فتح بقرار

 2019 سنة بعنوان العمومية لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك

 الموالية واأليام 2019 ديسمبر 10 يوم المسعدين ببلدية تفتح

 اإلداري بالسلك إدارة ملحق رتبة إلى للترقية بالملفات داخلية مناظرة

 الخطط عدد حدد2019 سنة بعنوان العمومية لإلدارات المشترك

 الترشحات قائمة ختم يقع(01) واحدة بخطة شغورها سد المراد

 2019 نوفمبر 10 يوم
بلدية  رئيس

أحمد  الشيخ ابن  نهى

 

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

 2019 سبتمبر 25  في مؤرخ 2019   لسنة 12 عدد قرار

 للترقية بالملفات الداخلية المناظرة تنظيم كيفية ضبط بقرار يتعلق

 العمومية لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك إدارة ملحق رتبة إلى

. 2019 سنة بعنوان

 رتبة إلى للترقية بالملفات داخلية مناظرة المسعدين ببلدية تنظم
 ألحكام وفقا العمومية لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك إدارة ملحق
 2019 سبتمبر 26 في المؤرخ المسعدين بلدية رئيسة السيدة قرار

 إلى للترقية بالملفات الداخلية لمناظرة تنظيم كيفية بضبط المتعلق
 بعنوان العمومية لإلدارات المشترك اإلداري بالسلك إدارة ملحق رتبة
 واأليام 2019 ديسمبر 10 يوم  :المناظرة إجراء تاريخ2019 سنة

 تاريخ(01) واحدة خطة :شغورها سد المراد الخطط المواليةعدد
 2019 نوفمبر 10 يوم :الترشحات قائمة ختم

بلدية  رئيس
أحمد  الشيخ ابن  نهى

 

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

 2019 سبتمبر 25  في مؤرخ 2019   لسنة 13 عدد قرار
 أول تقني رتبة إلى للترقية بالملفات داخلية مناظرة فتح بقرار يتعلق

 2019 سنة بعنوان العمومية لإلدارات المشترك التقني بالسلك

 الموالية واأليام 2019 ديسمبر 10 يوم المسعدين ببلدية تفتح
 التقني بالسلك أول تقني رتبة إلى للترقية بالملفات داخلية مناظرة

 الخطط عدد حدد 2019  سنة بعنوان العمومية لإلدارات المشترك
 الترشحات قائمة ختم يقع(01) واحدة بخطة شغورها سد المراد

 2019 نوفمبر 10 يوم
بلدية  رئيس

أحمد  الشيخ ابن  نهى

 

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

 2019 سبتمبر 25  في مؤرخ 2019   لسنة 14 عدد قرار
 للترقية بالملفات الداخلية المناظرة تنظيم كيفية ضبط بقرار يتعلق

 بعنوان العمومية لإلدارات المشترك التقني بالسلك أول تقني رتبة إلى
 .2019سنة 

 رتبة إلى للترقية بالملفات داخلية مناظرة المسعدين ببلدية تنظم
 العمومية لإلدارات المشترك التقني بالسلك أول تقني رتبة إلى لترقية
 26 في المؤرخ المسعدين بلدية رئيسة السيدة قرار ألحكام وفقا

 الداخلية المناظرة تنظيم كيفية بضبط المتعلق 2019 سبتمبر
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 لإلدارات المشترك التقني بالسلك أول تقني رتبة إلى للترقية بالملفات
 10 يوم  :المناظرة إجراء تاريخ 2019 سنة بعنوان العمومية
 :شغورها سد المراد الخطط المواليةعدد واأليام  2019 ديسمبر

 نوفمبر 10 يوم :الترشحات قائمة ختم تاريخ(01)  واحدة خطة
2019 

بلدية  رئيس
أحمد  الشيخ ابن  نهى

 
شيحية 
 يتعلق 2019 جويلة 11  في مؤرخ 2019 لسنة 11 عدد قرار

بالشيحية  البلدية بالمنطقة الشرسة الكالب جوالن و تربية  منع بقرار
 بالمنطقة الشرسة الكالب جوالن و تربية بمنع يتعلق بلدي قرار
 الشرسة الكالب تربية باتا منعا يمنع :األول بالشيحيةالفصل البلدية

 "فايلر رود" و "بول بيت" فصائل غرار على
 جوالن يحجر : الثاني غيرهاالفصــل و "ماستيف" و "توزا " و

 أن للرباط يمكن ال و البلدية المنطقة بكامل كمامة بدون الكالب
 مركز رئيس و العام الكاتب :الثالث الفصــل .الكمامة حال بأي يعوض
 هذا بتنفيذ  مكلفون البلدي الحرس مركز رئيس و البلدية الشرطة
دباش  البلديةاميرة رئيس .القرار

بلدية  رئيس
دباش   اميرة

 يتعلق 2019 مارس 18  في مؤرخ 2019 لسنة 12 عدد قرار
 و الصحة لحفظ الخصوصية التراتيب لمخالفة االدارية الخطايا بضبط
بالشيحية  البلدية بالمنطقة العامة النظافة

 التراتيب لمخالفة االدارية الخطايا بضبط يتعلق بلدي قرار
 حددت :األول الفصل:العامة النظافة و الصحة لحفظ الخصوصية

 النظافة و الصحة حفظ بتراتيب المتعلقة المخالفات و  الخطايا قيمة
 الجدول بيانات حسب للبلدية الراجعة بالمناطق العامة

 التراتيب لمخالفة اإلدارية الخطايا قيمة حددت :الثاني الفصل:الالحق
 الجدول بيانات حسب العامة النظافة و الصحة لحفظ الخصوصية

 بالقانون الواردة األحكام جميع تطبيق يقع :الثالث الفصل:الالحق
 بتنقيح  المتعلق 2016 أفريل 05 في المؤرخ 2016 لسنة 30 عدد

 2006 أوت 14 في المؤرخ 2006 لسنة 59 عدد القانون إتمام و
 العامة النظافة و الصــحة حــفـــــظ تراتيـــــب بمـــــخالفــة الـــمتــعلق
 العام الكاتب :الرابع المحليةالفصل للجماعات الراجعة بالمناطق
  البيئة الشرطة فريق رئيس و بالشيحية المالية قابض و للبلدية
 مكلفون البلدي الحرس مركز رئيس و البلدية الشرطة مركز ورئيس

دباش  البلديةاميرة رئيس .القرار هذا بتنفيذ يخصه فيما كل
بلدية  رئيس
 دباش اميرة
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