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                                                           بلديـة قرطــاجبلديـة قرطــاج                 

                      
                                      مصلحة المجلس البلدي       

 الق ات الخارجيةالع و                   
بإشراف الّسيدة  دورة استثنائيةعقد المجلس البلدي  السادسة مساءوألفين ميالدي وعلى الّساعة  عشرينسنة جوان من شهر  عشر التاسعفي            

اله والمتعلق بالدعوة لحضور بالمرجع أعمكتوبنا المشار إليه تبعا ل" : حياة بيوض رئيسة بلدية قرطاج، بعد إستدعاء وّجه لكافة األعضاء هذا نّصه
من مجلة  002، ونظرا لعدم اكتمال النصاب القانوني عمال بأحكام الفصل  0202جوان  71يوم األربعاء  للمجلس البلدي اإلستثنائيةأشغال الدورة 

  " .بلدّيةبمقّر ال السادسةعلى الساعة  0202جوان  71يوم الجمعة الجماعات المحلية فقد تقرر عقد الجلسة 
  : 0202جوان  71جلسة يوم األربعاء *            

 :الّسادة  و بحضور كّل من الّسيدات 
 .  لرئيسة البلدية  المساعد األول:  محمد علي الحمامي -

  . مساعد رئيسة البلدية : المنصف بمنصور -            
 .رئيسة لجنة التعاون الالمركزي /  مساعدة رئيسة البلدية: ريم العاصمي نويرة-            
 .  عاقةوفاقدي السند وحاملي اإلالشؤون االجتماعية والتشغيل رئيسة لجنة  /رئيسة الدائرة البلدية قرطاج محمد على الياسمينة : ريـم مــخـتـاري-            

 رئيس لجنة الفنون والثقافة والتربية والتعليم /رئيس الدائرة البلدية قرطاج بيرصا وصالمبو : زياد الهاني             
  والتواصل والتقييم  رئيس لجنة الديمقراطية التشاركية والحوكمة المفتوحة واإلعالم : صـالح كريم المالقي - 

 .عضو :  سـلمى نابـلطان  -

  .الكاتب العام للبلدية : ســليمان القـلـي   -

 .مدير اإلدارة الفنية  :السيد عياض عباس  -

 ضر اجلملي للدورة اإلستثنائية احمل
 للمجلس البلدي 

 0202جوان  71و  71بتاريخ 
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  .كاهية مدير الشؤون المالية :  السيد عادل الغفاري -
     

 .رئيس مصلحة المجلس البلدي والعالقات الخارجية : سندس الفازعي  -

 :  تغيبت بعذر  السيدة          
 عضو:  هيفاء قيراط-

 :تغيب دون عذر السيدة والسيد           
  عضو: مريم المرزوقي -
سداء الخدماترئيس لجنة النظافة :  محمد صابر بن فرج-  . والّصحة والبيئة والشؤون اإلدارية وا 

حبيبة و  عبد القادر الفندريو  رحمة السويسي و محمد الحدادفارس المبروك و  :و هم السيدتين والسادة  مستقيلينأعضاء ( 21)وتجدر اإلشارة إلى أن سبعة 
 . عبد الحميد مدلةو  عمر الفندريو  العياري

 
 .بمساعدة السيدة سندس الفازعي رئيس مصلحة المجلس البلدي والعالقات الخارجية   وتوّلى الّسيد سليمان القّلي الكاتب العام للبلدّية كتابة الجلسة      

 .على الساعة السادسة مساء  0202جوان  71ية لعدم اكتمال النصاب القانوني ليوم الجمعة الدورة اإلستثنائ وتقرر تأجيل
 
 بإشراف السيدة حياة بيوض  رئيسة البلدية على الساعة السادسة مساء بمقر البلدية  0202جوان  71يوم الجمعة الثانية جلسة انعقدت ال*
 

 :الّسادة  و بحضور كّل من الّسيدات 
 .  لرئيسة البلدية  المساعد األول:  محمد علي الحمامي -

  . مساعد رئيسة البلدية : المنصف بمنصور -            
 .  عاقةوفاقدي السند وحاملي اإلالشؤون االجتماعية والتشغيل رئيسة لجنة  /رئيسة الدائرة البلدية قرطاج محمد على الياسمينة : ريـم مــخـتـاري-            
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 .رئيس لجنة الفنون والثقافة والتربية والتعليم /رئيس الدائرة البلدية قرطاج بيرصا وصالمبو : زياد الهاني  -           
 . والتواصل والتقييم  رئيس لجنة الديمقراطية التشاركية والحوكمة المفتوحة واإلعالم : صـالح كريم المالقي -  

سداء الخدمات: محمد صابر بن فرج  -             . رئيس لجنة النظافة والّصحة والبيئة والشؤون اإلدارية وا 

 .عضو :  سـلمى نابـلطان  -

  .الكاتب العام للبلدية : ســليمان القـلـي   -

 .رئيس مصلحة المجلس البلدي والعالقات الخارجية : سندس الفازعي  -

 :تغيبت دون عذر السيدة 
 .عضو : مريم المرزوقي -

 :استعرضت جدول أعمال الجلسة كالتالي بعد التثبت من اكتمال النصاب القانوني و افتتحت الجلسة السيدة حياة بيوض رئيسة البلدية مرحبة بالحضور           
 . 9112الحساب المالي لسنة  -  1                        
 . 9112تقرير تقدم تنفيذ البرنامج السنوي لإلستثمار لسنة  - 9                        

 .مسائل مختلفة  - 3                        
 
كما ذكر التطرق إلى المسائل المختلفة  رئيس لجنة الفنون والثقافة والتربية والتعليم/ صالمبورئيس الدائرة البلدية قرطاج بيرصا و  اقترح السيد زياد الهاني          

 :نظرا اللتزاماته المهنية قبل المسائل األخرى المعروضة في جدول األعمال أسفله 
"   de carthage" commune-surveillanceانتهاكات صفحة التواصل اإلجتماعي حولية بإعالم النيابة العمومية تكليف السيد رئيسة البلد ( أ

 .على أعضاء المجلس البلدي و بعض إطارات البلدية 
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 .النظافة والعناية بالبيئة بالمنطقة البلدية  ( ب

 

الكلمة ألعضاء المجلس البلدي الحاضرين السيدة رئيسة البلدية أحالت لمناقشة مسائل مختلفة كنقطة أولى وبعد اإلتفاق على مقترح السيد زياد الهاني    
 :كالتالي الذين كانت تدخالتهم 

 surveillance-commune انتهاكات صفحة التواصل اإلجتماعي حولالمصادقة على تكليف السيدة رئيسة البلدية بإعالم النيابة العمومية  ( أ

de" carthage  "لس البلدي و بعض إطارات البلدية على أعضاء المج: 

 

سلوى الجزيري  السيدةالحاضرين بأن أعلم : رئيس لجنة الفنون والثقافة والتربية والتعليم/ رئيس الدائرة البلدية قرطاج بيرصا و صالمبو السيد زياد الهاني    - 
التي " وصالمبوالدائرة البلدية قرطاج بيرصا " أبلغته عن طريق إرسالية وجهتها لصفحة  "surveillance-commune de Carthage " صاحبة موقع

وجود عديد التدوينات التي تتهم " الفايسبوك"كما الحظ من خالل تصفحه لصفحتها على موقع .يديرها ،وجود تجاوزات و شبهات فساد في بلدية قرطاج 
وهو ينزه كافة )لدي إلى تكليف رئيسة البلدية بإعالم النيابة العمومية بفحوى تدويناتها فإذا وجدت تجاوزات ولذلك دعا المجلس الب. المجلس البلدي بالفساد 

 أما إذا كان األمر خالف ذلك فعلى من يفترون على أعضاء المجلس .فعلى المتجاوزين تحمل مسؤولياتهم ( أعضاء المجلس البلدي عن ذلك
 .  مسؤوليتهم القانونية  الباطل ،أن يتحملوايشوهون سمعتهم و ينتهكون أعراضهم بو 
 

 : عاقةوفاقدي السند وحاملي اإلالشؤون االجتماعية والتشغيل رئيسة لجنة  /رئيسة الدائرة البلدية قرطاج محمد على الياسمينة   السيدة ريم المختاري-              
-surveillance "ساندت مقترح السيد زياد الهاني حول تكليف السيدة رئيسة البلدية بإعالم النيابة العمومية في انتهاكات صفحة التواصل اإلجتماعي 

commune de carthage" "  دون   وهتك أعراضهم همتشويهو أعضاء المجلس البلدي التهجم على و تقديم شكاية في الغرض ذلك أن هذه الصفحة تعمدت
 .  إثباتات
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ساند مقترح السيد زياد الهاني و أكد أنه  : والتواصل والتقييم الحوكمة المفتوحة واإلعالم  رئيس لجنة الديمقراطية التشاركية و السيد كريم المالقي-            
و "   "surveillance-commune de carthage "التواصل اإلجتماعي صفحة مومية لتقديم شكاية ضد القائمين على التوجه بنفسه إلى النيابة الع يعتزم

 .المدعو عادل ربانة لتعمدهم تشويه أعضاء المجلس البلدي و التحريض ضدهم 
تقديم شكاية  ضرورةساندت مقترح السيد زياد الهاني و أضافت  :رئيسة لجنة التعاون الالمركزي /  مساعدة رئيسة البلدية : السيدة ريم العاصمي نويرة-           

 " .citoyens de carthage"القائمين بصفحة التواصل اإلجتماعي ضد أيضا 
طه في أضاف أنه يجب تتبع كل من يثبت القضاء تور و ساند مقترح السيد زياد الهاني :المساعد األول لرئيسة البلدية  السيد محمد علي الحمامي-           

في و المساس بأعراضهم و بعائالتهم و أكد على ضرورة تضامن أعضاء المجلس البلدي و رفع قضية جماعية تشويه سمعة أعضاء المجلس البلدي بالباطل 
 .الغرض 

نشره من ثلب و انتهاك ألعراض أعضاء بما يتم و بعد النقاش تمت المصادقة باإلجماع على تكليف السيدة رئيسة البلدية بإعالم النيابة العمومية           
 citoyens de" و  "surveillance-commune de carthage المجلس البلدي و بعض أعوان البلدية من قبل صفحات التواصل اإلجتماعي منها

carthage " حول حصول تجاوزات داخل البلدية. 
 رئيس لجنة الفنون والثقافة والتربية والتعليم/ رئيس الدائرة البلدية قرطاج بيرصا و صالمبوالسيد زياد الهاني  بلغأ : النظافة والعناية بالبيئة بالمنطقة البلدية(ب

 .بالبيئة  بالمنطقة البلدية  والنظافة مزيد العناية بتوصله بمالحظات من رئاسة الجمهورية حول 
منها إشكالية عدم خالص سلطة اإلشراف " كورونا"يل التي واجهتها البلدية في لمواجهة وباء أوضح السيد عياض عباس مدير اإلدارة الفنية وجود عديد العراق    

وعدم توفر اإلمكانيات مما أدى إلى تراكم األوساخ  حي محمد علي والياسمينة وبيرصا  :المكلفة برفع ونقل الفضالت المنزلية بالمناطق التالية " valoria"لشركة 
 .لى محدودية اإلعتمادات المخصصة  لقطاع النظافة بالميزانية لرفعها إضافة إاللوجستية و المادية 
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التي واجهتها البلدية و التزال للعناية بنظافة المنطقة البلدية و أكد و الصعوبات إلى وجود عديد اإلشكاليات و أشار السيد سليمان القلي الكاتب العام للبلدية     
لتكليفها بأشغال الكنس و جمع و نقل النفايات و قلع االعشاب الخاصة  ع البلدية  لإللتجاء إلى المقاوالتدية محدودة و هو ما يدفعلى أن اإلمكانيات المالية للبل

 .عن طريق اإلعتمادات المحالة من وزارة الشؤون المحلية و وزارة السياحة و المجلس الجهوي لوالية تونس المقابر خاصة ب العناية و .الطفيلية 
اية بنظافة المنطقة السيد محمد علي الحمامي المساعد األول لرئيسة البلدية أكد على ضرورة رصد مبالغ هامة ضمن الميزانية للنظافة لتوفير المستلزمات للعن    

. 

              I)-  9112الحساب المالي لسنة المصادقة على : 
المصادقة على البلدي المعروض على أنظار المجلس لمجلة الجماعات المحلية من القانون األساسي  072الفصل أحكام عمال بالسيدة رئيسة البلدية أنه  أفادت    

 بسبب جائحة كورونا و تداعياتها من ناحية  0202ثم بينت أنه تعذر عرض الموضوع على مصادقة المجلس البلدي خالل شهر ماي  0271ميزانية البلدية لسنة ختم 

 : ةبيانات التاليالأحالت الكلمة للسيد عادل الغفاري كاهية مدير الشؤون المالية لتقديم  وجلس البلدي من ناحية أخرى و استقالة بعض أعضاء الم

نجاز النفقات ونقل  يمثل الحساب المالي النتيجة المالية لتنفيذ الميزانية فهو يحوصل عمليات التصرف على مستوى تحقيق المداخيل وا 
لغاء اإلعتمادات التي لم يتم صرفهاالفواضل إلى موارد   .العنوان الثاني لميزانية السنة الموالية وا 

ما جملته ستة ماليين وثمان مائة وثمانية عشرة ألف وأربعة وخمسة دنانير وثمانمائة و واحد وسبعون  9102بلغت مقابيض سنة لقد و 
  %011أي بنسبة إنجاز قدرت بـ د  29.3041218..1نهائية قدرت بـ  بعنوانيها األول والثاني مقابل تقديرات (د 1.808.41818.0)مليما 
من جملة تقديرات الميزانية مقابل مبلغ يقدر بـ   %9.أي بنسبة د  1..81.08.1..3المحققة بالعنوان األول  قابيضبلغت الموقد 

 .تقديرات الميزانيةجملة  من  % 020ثاني أي بنسبة ناهزت المحققة بالعنوان ال قابيضلمل د 3.119.9081128
أما جملة نفقات الميزانية فقد بلغت أربعة ماليين و أربعمائة وسبعة و ستون ألف ومائتان و سبعة وسبعون دينارا ومائة ستة عشرة مليما 

 :موزعة كالتالي% 18وذلك بنسبة إنجاز د  29.3041218..1من جملة تقديرات نهائية قدرت بـ ( د 1001..9..4.41)
 . % 9.أي بنسبة إنجاز تقدر بـ  د  8.028.4.91811 من جملة اإلعتماداتد  .81.149111..3نوان األول ما قدره مصاريف الع 
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 .% 44أي بنسبة د  0.821.8491418من جملة اإلعتمادات د 00.9341442.مصاريف العنوان الثاني 
  9102وفي ما يلي بيان ألهم مقابيض ومصاريف السنة المالية 

 9112ومصاريف السنة المالية أهم مقابيض 
 : العنوان األول

 المقابيض
 النسبة مقارنة بالتقديرات المداخيل المحققة تقديرات الميزانية واردــــــــان المــــــــــبي

 % 008 1231.03..0.11 213.1111111 المعاليم على العقارات واألنشطة

 %019 409.04.1819 413.1111111 مداخيل إشغال الملك العمومي
 %18 088.2241081 921.1111111 معاليم الموجبات والرخص اإلدارية

 %39 041.81..049 489.1111111 المداخيل الجبائية االعتيادية األخرى
 %80 091948..341 441880..112 مداخيل أمالك البلدية اإلعتيادية

 % 18 0.113.2981401 9.12.2....9.4 المداخيل المالية اإلعتيادية
 %9. ...9..1..1..3 1.121.4.991.1 جملة مداخيل العنوان األول
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 المصاريف

تقديرات  ــــــــصاريفان المــــــــــبي
 الميزانية

المصاريف 
 المنجزة

النسبة 
مقارنة 
 بالتقديرات

 اإلعتمادات غير المستعملة

 8301393..2 % .2 9101993..9.82 391841..9.224 التأجير العمومي

 .081.84314.11 % 92 .000181..48 ..28819..0.11 وسائل المصالح

 018.1.21180 % 8. 1911000..30 493.9221019 التدخل العمومي

 48818.8 - - 48818.8 نفقات التصرف غير الموزعة

 84.0121891 % 81 84.0121891 012.1111111 فوائد الدين

.1.121.4.991 جملة مصاريف العنوان األول
1 

3..1..1499..
. .9 % 432.4929.231. 
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 :لثاني العنوان ا
 المقابيض

 

 تقديرات الميزانية واردــــــــان المــــــــــبي
المداخيل 
 المحققة

 النسبة مقارنة بالتقديرات

 011% 7,202,225.152 221,250.101 منح التجهيز

 12% 022,112.121 070,751.221 مدخرات وموارد مختلفة

 722% 1,102.120 1,102.120 موارد األقتراض الداخلي

 موارد متأتية من اعتمادات محالة
 222,222.121 7,200,221.072 %720 

 % 111 1..4119..1... 29.31492.1... جملة مداخيل العنوان الثاني

 المصاريف

 ــــــــصاريفان المــــــــــبي
االعتمادات 

 المرسمة
 الميزانية

االعتمادات 
 النهائية

 باالعتمادات النهائيةالنسبة مقارنة  المصاريف المنجزة

   اإلستثمارات المباشرة
 75% 012,710.222 7,121,222.279 112,052.212 4و3ج       
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 0 0 0 0 يد اصل الدين تسد

نفقات مسددة من اعتمادات محالة 
 20% 022,251.769 7,200,221.072 222,222.121 1ج 

4994...1.12 جملة مصاريف العنوان الثاني
11 3.1.9.91.9121 .11.9349442 93% 

 

 : 9112وبالتالي تكون النتائج النهائية لتصرف سنة 
 د 3.157.781,117 :مقابيض العنوان األول -
 د 3.157.240,771 :   مصاريف العنوان األول -
 د 745,721:              :      الفائض -
 د 3.1.9.9129121 :الثانيمقابيض العنوان  -
   د 11.9349442.:   مصاريف العنوان الثاني -
 د 0.352.183,747:  الفائض -

 
طبقا لبيانات  9112وتأسيسا على ما تقدم المعروض على أنظار المجلس البلدى المصادقة على ختم الحساب المالي لسنة         

 :الجدول التالي
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 المالحظات المبلغ البيان ر/ع
  1.808.41818.0 9102المبلغ الجملي لمقابيض الميزانية لتصرف سنة  0
  1001..9..4.41 9102المبلغ الجملي للنفقات المأذون بدفعها لتصرف سنة  9
 يصرح بإلغائها 705.721 مبلغ اإلعتمادات الباقية دون إستعمال بالعنوان األول   3

4 
من العنوان  4و  3مبلغ اإلعتمادات الباقية دون استعمال بالجزئين 

يصرح بإلغائها  0.410.4331222 الثاني   

  882.8421647 العنوان الثاني 8مبلغ اإلعتمادات الباقية دون استعمال بالجزء 8
 يرخص في نقله إلى المال اإلحتياطي 705.721 مبلغ الفائض من العنوان األول  1

يرخص في نقله إلى المال اإلحتياطي  0.410.4331222 من العنوان الثاني  4و  3مبلغ الفائض من الجزئين  .  
 يرخص في نقله إلى المال االنتقالي 882.8421647 من العنوان الثاني 8ء مبلغ الفائض من الجز  8

كما ذكر بالبيانات والجداول  0271ميزانية البلدية لسنة ختم التوضيحات تمت المصادقة باإلجماع على بعض األرقام و بعد التداول والنقاش وتقديم 

 ,أعاله 
 :نتيجة التصويت  

 28: دي الحاضرون لعدد أعضاء المجلس الب   
  28 :عدد أعضاء المجلس البلدي الموافقون 

 II )  9112تقرير تقدم تنفيذ البرنامج السنوي لإلستثمار لسنة المصادقة على :  
          تقدم تنفيذ برنامج اإلستثمار البلدي  حول أحالت السيدة حياة بيوض رئيسة البلدية الكلمة إلى السيد عياض عباس مدير اإلدارة الفنية لتقديم تقرير

 :( أنظر الجدول المصاحب) كالتالي  0271لسنة 
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 .كما ذكرت في الجدول أعاله  9112تقدم تنفيذ البرنامج السنوي لإلستثمار لسنة بعد التداول والنقاش تمت المصادقة باإلجماع على تقرير 
 :كما تم اإلتفاق على ما يلي 

إال أنه تبين عند بداية اإلستغالل  0270خالل سنة ( من دولة تركيادعم )شاحنة كنس آلي تحصلت عليها البلدية من وزارة الداخلية استرجاع -        
طلبت وزارة الشؤون المحلية تسليم الشاحنة  0272ظهور عطب فني بالمحرك و بمعدات الكنس تعذر إصالحه لعدم وجود المصنع بتونس و خالل سنة 

رف البلدية في شكل أيام عمل مجانا غير أن الوضع بقي على حاله دون إلى الوكالة البلدية للخدمات البيئية قصد إصالحها ووضعها الحقا تحت تص
            .استغاللها في مجال ري المناطق الخضراء  حنة من طرف البلدية و تغيير و جهنتيجة لحد التاريخ لذا المقترح استرجاع الشا

وصعوبات فنية خاصة من حيث نظرا لوجود عراقيل  0271لسنة  بلديمشاريع مدرجة ضمن برنامج اإلستثمار ال ( 23)ثالثة إعادة دراسة -        
 : و تتمثل هذه المشاريع في المكونات و هو ما تسبب في تعطل إنجازها خالل اآلجال المحددة تحديد 

 ( .مشروع من اقتراح المواطنين في الجلسات التشاركية) تهيئة حديقة بقرطاج محمد علي*                     
 . اقتناء صهريج مجهز بالة ضخ *                    

 . تهيئة مسلك صحي*                     
 

 :نتيجة التصويت 
 28: دي الحاضرون لعدد أعضاء المجلس الب   
  28 :عدد أعضاء المجلس البلدي الموافقون 
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III ) مسائل مختلفة:  
 لشاطئي أميلكار وصالمبو بحريالعمومي الملك جزء من الاإلعالم بإجراء بتة عمومية عن طريق عروض مالية في ظروف مغلقة الستغالل  (7

بتة عمومية عن طريق عروض مالية في ظروف مغلقة جراء إلأنه تم نشر بالغ للعموم بين السيد المنصف بنمنصور مساعد رئيسة البلدية : 

 (0202أكتوبر 22إلى غاية  0202بداية من غرة جويلية ) 0202الملك العمومي البحري لشاطئي أميلكار وصالمبو لسنة الستغالل جزء من 

 و في صورة عدم المشاركة أو لم نتوصل بعروض مقبولة   0202جوان  05و حدد آخر أجل لقبول العروض يوم  طلب عروضعن طريق 

و إن لم نتحصل على نتيجة سيتم اللجوء إلى  0202جوان  22و ذلك يوم للمرة الثانية  وميةعن بتة عمفي المناسبة األولى سيتم اإلعالن 

 .اعتماد التفاوض المباشر 

           

 أشار السيد المنصف بنمنصور مساعد رئيسة البلدية أن لجنة الشؤون المالية : اإلعالم باإلعداد إلجراء بتة عمومية الستغالل مأوى منتزه قرطاج ( 0

عمومية الستغالل بإشراف السيدة رئيسة البلدية تناولت بالدرس اإلستعدادات إلجراء بتة  0202جوان  71اإلقتصادية ومتابعة التصرف المنعقدة بتاريخ و 

 " شنقال"فع السيارات المخالفة ر أحد الخواص لكراس شروط موحدة الستغالل مأوى منتزه قرطاج والتعاقد مع  وتم اقتراح إعداد مأوى منتزه قرطاج

 .و سيتم عرض كراس الشروط بعد إتمامها على أنظار المجلس البلدي للمصادقة عليها 

و أنه سيتم عرض  0202جوان  71أنها أشرفت على جلسة خاصة بإعداد المثال المروري يوم الجمعة و بينت السيدة حياة بيوض رئيسة البلدية     

 .المجلس البلدي للمصادقة عليه  مشروع المثال على أنظار
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 .و أكد السيد المنصف بنمنصور مساعد رئيسة البلدية على الحرص أن يكون المثال المروري الخاص ببلدية قرطاج نموذجا يحتذى به     

المستغل الحالي لمأوى منتزه  رودةشحمدة الحاضرين بطلب السيد  لدية السادة أعضاء المجلس البلديو أعلم السيد سليمان القلي الكاتب العام للب    

خالل فترة تمكينه من تعويضات عن المدة التي لم يتمكن فيها من استغالل المأوى مأوى و الالمتعلق بتركيز حواجز لمنع وقوف السيارات خارج  قرطاج 

 . الحجر الصحي و هي أسباب خارجة عن نطاقه

 إلى غاية  0202غرة جويلية  بداية منشرودة في فترة استغالل مأوى منتزه قرطاج حمدة  التمديد للسيدو بعد النقاش تم اإلتفاق باإلجماع على     

 ( الواجهة األمامية لمنتزه قرطاج قبالة جامع مالك بن أنسبلمنع وقوف السيارات خارج المأوى ( Barrières)و تركيز حواجز  0202جويلية  37

 

 :ثنائية للمجلس البلدي لتنصيب األعضاء الجدد ضبط موعد انعقاد الدورة اإلست( 3   

على الساعة السادسة مساء النعقاد الدورة اإلستثنائية للمجلس البلدي لتنصيب األعضاء  0202جوان  00تم اإلتفاق على تحديد موعد يوم األربعاء    

إلى جانب مع اإلعالم بالبلوغ عبر البريد مضمونة الوصول  لكل عضو و إرسالها( دعوة  20عدد )مع التأكيد على ضرورة إعداد دعوات أصلية الجدد 

 .تسليمها مباشرة لكل عضو مع اإلمضاء على التسلم و دعوتهم من قبل السيدة رئيسة البلدية للتواصل معهم مباشرة والتعرف عليهم 

رئيس لجنة النظافة أفاد السيد صابر بن فرج  :بيرصا وصالمبو اقتراح نقابة المالكين بإقامة تانيت لتوفير مقر وقتي لمقر الدائرة البلدي قرطاج ( 0    

سداء الخدمات  يتعهد بتوفير فضاء إليواء مقر الدائرة البلدية بيرصا  النقابة بأنه التقى بالسيد محمد علي قيزة رئيس:  والّصحة والبيئة والشؤون اإلدارية وا 

 .بصفة وقتية إلى حين تهيئة مقر رسمي و دائم و صالمبو 
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