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عما مقتضيات لة ا ماعات احلية الصادرة مقتضى القانون اأساسي عدد  29لس ة  2018امؤرخ ي
 09ماي  2018انعقدت جلسة استث ائية يوم ا ميس  19جويلية  2018على الساعة التاسعة صباحا
مقر البلدية برئاسة السيد نبيل حامدي رئيس البلدية وحضور أعضاء اجلس البلدي وكاتب عام البلدية مقرر
ا لسة ي حن تغيب عن ا لسة بعذر كل من السيد  :مد شهب
اآنسة :خلود غ ام
السيد  :معز حامدي
اآنسة  :يسرى الشيحاوي
اآنسة  :أمرة نواش
وبعد ،الرحيب با اضرين تطرق السيد رئيس البلدية دول اعمال ا لسة على ال حو التـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاي

جـ ـ ـ ـ ـ ــدول اأعمال

 .Iالتفويض لرئيس البلدية ي الصاحيات امذكورة بالفصل  263من لة ا ماعات احلية
 .IIال ظر ي تكوين ان غر قارة أخرى على غرار :


ة ااستخاصات



ة ال زاعـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـات

 .IIIحديد معلوم كراء قاعة البلدية إبرام عقد زواج
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التفوي݀ لܳئيس البدية ي الܿاحيا امܲكور الفܿ  263من جة اماعا ا لية
امعروض على السادة أعضاء اجلـس البلـدي قصـد التـداول وامصـادقة علـى التفـويض لـرئيس
البلديــة قبقــا م طــوق الفصــل  263مــن لــة ا ماعــات احليــة الصــادرة مقتضــى القــانون اأساســي
عدد  29لس ة  2018امؤرخ ي  09ماي . 2018

الفصل : 263

" للمجلــس البلــدي أن يفــوض ل ـرئيس البلديــة باأغلبيــة امطلقــة أعضــائ قيلــة مــدة نيابت ـ
الصاحيات امتعلقة ما يلي :
 ضــب وتغيــر اســتعمال اأمــاي البلديــة الـ ــي ي تصــر امصــال البلديــة قبقــا لقـرارات
اجلس
 التفاوض قصد اإقراض والقيام باإجراءات القانونية والرتيبيـة الازمـة للغـرض ي حـدود مـا
يضبط اجلس البلدي





قبول الترعات واهبات غر امثقلة ب فقات أو شروط
مارسة ا قوق ال م حها القانون للبلدية ي تلف اجاات ما ي ذلك حق الشفعة
إبرام مشاريع الصلح على أن يتم عرضها على مصادقة امكتب البلدي
التف ــاوض م ــع أق ـرا أج بي ــة لعق ــد عاق ــات ش ـراكة وتع ــاون قبق ــا للفص ــل  42م ــن ــذا

القانون
 علــى رئــيس البلديــة أن يعــرض علــى اجلــس البلــدي خــال دوراتـ العاديــة تقريـرا حــول كــل
ما قام ب قبقا أحكام ذا الفصل  .ومكـن لـرئيس البلديـة وحـس مسـؤوليت إعـادة تفـويض
الصاحيات امذكورة هذا الفصل أحد مساعدي ".

قܳار ا لس البدي
امــــــــــــوافقة ا ألغلبية
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النظܳ ي ت وين جان غر قار أأخܳى

است ادا مقتضيات الفصل  210من لة ا ماعات احلية والذي ي ص على أن للمجلس البلدي
تشكيل ان غر قارة يعهد إليها بدراسة مواضيع معي ة  ,امعروض على السادة أعضاء اجلس
البلدي التفضل بالتداول وامصادقة على تشكيل ان غر قارة وال م يتم التطرق إليها خال
اإستخاصات وال زاعات :
ا لسات السابقة على غرار
لجنة اإستخاصات  :من بن أعضائها السيد قابض امالية

اسب البلدية أو من ي وب

ومن بن مهامها :
 ضب مبالغ الديون الراجعة للبلدية بع وان امعاليم العقارية وبع وان مداخيل اأماي واقراح
تفعيل اإجراءات ا اري ها العمل لتحسن نسب ااستخاص للرفع من امش التصر
 ضب امبالغ امرخص للبلدية ي استخاصها مقتضى اأمر ا كومي عدد  805لس ة
 2016امؤرخ ي  ( 2016/06/13اإشهار  ،استغال الرصيف  ).....مع إمكانية تشريك
الشرقة البلدية وأعوان الشرقة البيئية أن وجدت
 إمكانية إجراء جرد بالت سيق مع مصال ا باية لأنشطة غر امرخص فيها أو بدون
تصاريح واقراح ا لول إلزام اأشخاص امتعاقين هذ اأنشطة قصد ا صول على
الراخيص القانونية وبالتاي إخضاعهم للضرائب والرسوم ال تسا م ي ت مية اموارد البلدية
 اقراح مبلغ ا طايا اإدارية ام صوص عليها مقتضى القانون عدد  30لس ة  2016امؤرخ
ي  05أفريل  2016امتعلق بت قيح وإمام القانون عدد  59لس ة  2006امؤرخ ي 14
أوت  2006قصد عرضها على أنظر اجلس البلدي قصد التداول وامصادقة واستصدار
قرار ي الغرض ومتابعة استخاصها احقا
 إمكانية متابعة استخاص ا طايا موضوع اأمر ا كومي عدد  433لس ة 2017
امؤرخ ي  10أفريل  2017امتعلق بضب ا طايا وامخالفات امتعلقة براتيب حفظ الصحة
وال ظافة العامة بام اقق الراجعة للجماعات احلية مع اإشارة وأن يتعن على البلدية التزود
بأك اش مقتطعات ذ ا طايا بص فيها من امطبعة الرمية.
لجنة النزاعات  :من مهامها :

 معاضدة هود

ة الشؤون العقارية ي اقراح ا لول لتسوية الوضعيات العقارية

 دراسة ملفات القضايا امرفوعة لفائدة البلدية أو ضد ا ي ميع اجاات
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قرار اجلس البلدي

اموافقة باإماع على تكوين اللجان التالية

لجنة اإستخاصات  :خليفة جبرة :رئيس
حياة م صور  :عضو
القابض البلدي  :عضو
مثل عن اإدارة  :عضو

لجنة النزاعات :

نبيل حامدي  :رئيس
رشيد ا ليطي  :عضو
حياة م صور  :عضو
صال عرفة  :عضو

تحديد معلوم كراء قاعة البلدية إبرام عقد قران

است ادا مقتضيات اأمر ا كومي عدد  805لس ة  2016امؤرخ ي 2016/06/13
امتعلق بضب امعاليم امرخص للجماعات احلية ي استخاصها وسعيا من اجلس البلدي لت مية
اموارد الذاتية وأمام رغبة امواق ن ي ابرام عقود الزواج لدى ضاب ا الة امدنية بالبلدية  ،امعروض
على السادة أعضاء اجلس البلدي التداول وامصادقة على حديد معلوم كراء قاعة البلدية إبرام عقد
زواج مع اإشارة وأن مبلغ امعلوم حدد سابقا بـ ـ ـ ــ 25 :دي ارا.

قرار اجلس البلدي

اإبقـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاء على معلوم  25دي ار.

ذا ورفعس ا لسة على الساعة الواحدة ال صف بعد الزوال
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رئيس البلدية
نبيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل حامدي
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