الجمهوبرية التونسية
وزابرة الشؤون المحلية
والية سوسة

علدية زاوية سوسة

محــــضــــر جلــــــســـة لـــجـــــــنــــة المراجــــــعة
المنعقــــدة يــــوم اإلبرععء  02أفريل 0216
*****

تطبيقء ألحكءم مجلة الجبءية المحلية الصءدبرة عمقتضى القءنون عدد 11لسنة  1991والمؤبرخة
في  1991/0/3وخءصة القسم السءعع الفصل  02منه.
وعلى قرابر السيد برئيس النيءعة الخصوصية لبلدية زاوية سوسة المؤبرخ في 0216/20/16
المتعلق عتركيز لجنة خءصة عءإلعتراضءت المقدمة من قبل المواطنين  ،وتبعء لمكتوب السيد وزير
الداخلية والتنمية المحلية عدد  02 / 12832عتءبريخ  18نوفمبر  0222حول توضيح حءالت وإجرا ات
طرح موابرد الجمءعءت المحلية.
وفي إطءبر مراجعة المعلوم الموظف على العقءبرات المبنية وغير المبنية والنظر في مطءلب
اإلعتراض عقدت لجنة المراجعة جلسة عرئءسة السيد فءبروق عوعسكر برئيس النيءعة الخصوصية لبلدية
زاوية سوسة  ،وعحضوبر كل من السءدة:
ـ حلمي عن هنية
ـ محمد مءمي
ـ هيءم مليكة الهراعي
ـ أحمد الحءج مبءبرك
ـ فهمـــــي عـــزوز

 :عضو
 :عضو
 :القءعض البلدي
 :الكءتب العءم
 :عن اإلدابرة البــلدية

إفتتح الجلسة السيد فءبروق عوعسكر عكلمة برحب في مستهلهء عءلسءدة الحءضرين ثم عءدبر ععرض
موضوع الجلسة المتمثل في مطءلب اإلعتراضءت المقدمة من قـــبل المواطنيـــن  ،هذا وتم إستدعء
المعترضين وذلك على النحو التءلي:

*حءفظ موة:
تقدم عمطلب إعتراض قصد إعءدة النظر في المبلغ الموظف على العقءبرات المبنية و المرسمة
عمراجع مختلفة نظرا لكونهء عقءبرات معدة لتعءطي نشءط صنءعي أو تجءبري أو مهني فقط.
* المعاينة الميدانية :
ععد المعءينة الميدانية اتضح أن العقءبرات المبنية الموجودة عءلمركب هي عقءبرات مبنية معدة للسكن
(مجموعة مبيتءت) وهي التي تم تثقيلهء عجداول التحصيل (سكن) و مطءلبته عءلمعلوم الموظف عليهء
دون سواه(علمء و أن الخدمءت البلدية المتوفرة و المعتمدة عءلتثقيل هي النظءفة فقط).
أمء عءلنسبة لبقية العقءبرات المبنية األخرى فهي خءضعة لمعلوم على المؤسسءت ذات الصبغة الصنءعية
أو التجءبرية أو المهنية ال خالف فيه.
وعءلتءلي و من حيث مضمون اإلعتراض على األدا على العقءبرات المبنية المعدة للسكنى موضوع
التثقيــل يعتبر مرفوضء.
*قــرار اللجـــنــ ة :
عدم الموافقة على طرح المبلغ الموظف .

*سءلم عن خميس عوكمشة:
تقدم عمطلب إعتراض قصد مراجعة المسءحة المغطءة والمبلغ الموظف على العقءبرين تحت
المرجع عدد  212221113221و . 212221113021
*المعاينة الميدانية :ععد المعءينة الميدانية و التثبت اتضح أن المسءحة المغطءة هي حوالي 102م ²لكل
العقءبر وهي نفس المسءحة المثقلة.
*قــرار اللجـنة :
عـــــدم المـــــوافقة على التخفيض.

*التيجءني عن محمد الغضبءن:
تقدم عمطلب إعتراض على األدا الموظف على العقءبرين تحت المرجع  212216039221و
 212216822221عإعتبءبر و أنه يملك عقءبر واحد .
* المعاينة الميدانية :ععد المعءينة إتضح أن العقءبر يتكون من طءعق أبرضي و طءعق علوي أول و همء
موضوع التثقيل.
*قــرار اللجـــنــ ة :
عدم الموافقة على حذف العقءبر .

*محمد الحبيب عبد اللطيف :
تقدم عمطلب إعتراض على األدا البلدي الموظف على عقءبره تحت مرجع عدد
 212222168221الكءئن عئر الحلو عإعتبءبره مبلغ مشط ععد التــــرفيع فيه.
* المعاينة الميدانية :ععد المعءينة الميدانية اتضح أن العقءبر الكءئن عحي عئر الحلو يمسح حوالي 100
مع توفر جميع الخدمءت البلدية دون إستثنء و الذي يعتبر ضمن مشروع تهذيب حي عئر الحلو لسنة
 0212الذي تم إنجءزه.،
*قــرار اللجـــنــ ة :
الموافقة على التخفيض من  102إلى .122

*هدىبنت عءمر عن نجيمة :
تقدمت عمطلب إعتراض على األدا الموظف على العقءبرين تحت المرجع  212222239221و
 21222216221عإعتبءبرهء تملك عقءبر واحد .
* المعاينة الميدانية :ععد المعءينة و التثبت إتضح أن العقءبر الكءئن عنهج القدس يتكون من طءعق أبرضي
فقط و يمسح حوالي 122م مسءحة مغطءة.
*قــرار اللجـــنــ ة :
الموافقـــة على طرح المبلغ المثقل للعقءبر تحت المرجع .212222239221
اإلسم واللقب

هدى عن نجيمة

مرجع العقءبر

سنوات التثقيل

212222239221

 0221ــ 0216

المبلغ
الراجع للبلدية

310.222

المبلغ الراجع
لصندوق
تحسين المسكن

المبلغ
الجملي
المطـــروح

126.222

268.222

*نعيمة عنت مفتءح اعن مسعود:
تقدمت عمطلب اعتراض على األدا الموظف على العقءبرين تحت المرجع 212229299221
و  212229669221عءعتبءبرهء تملك عقءبر واحد .
* المعاينة الميدانية :ععد المعءينة و التثبت إتضح أن العقءبر الكءئن عحي الحريق يتكون من طءعق أبرضي
فقط و يمسح حوالي 122م مسءحة مغطءة.
*قــرار اللجـــنــ ة :
الموافقـــة على طرح المبلغ المثقل للعقءبر تحت المرجع .212229669221
اإلسم واللقب

نعيمة اعن مسعود

مرجع العقءبر

سنوات التثقيل

212229669221

 0221ــ 0212

المبلغ
الراجع للبلدية

226.962

المبلغ الراجع
لصندوق
تحسين المسكن

المبلغ
الجملي
المطـــروح

116.222

283.222

*حسين عن محمد الشتيوي المعءندي:
تقدم عمطلب إعتراض على األدا البلدي على العقءبر المثقل عإسمه و الكءئن عشءبرع  12جءنفي تحت
مرجع عدد .212221280221
* المعاينة الميدانية :ععد المعءينة الميدانية تبين أن العقءبر هو على ملك وبرثة محمد عن الجيالني
الشتيوي المعءندي ومثقل عإسم الوبرثة تحت مرجع  212221218221ثم تم أخيرا التفويت فيه إلى
السيد محمد عزالدين عن الجيالني الشتيوي.

*قــرابر اللجـــنــة:
الموافقة على حذف العقءبر و طرح المبلغ المثقل.
اإلسم واللقب

مرجع العقءبر

حسين الشتيوي المعءندي 212221280221

سنوات التثقيل

 1991ــ 0216

المبلغ
الراجع للبلدية

313.116

المبلغ الراجع
لصندوق
تحسين المسكن

المبلغ
الجملي
المطـــروح

102.210

298.088

*المختءبر عن عبد الرحمءن قرعع:
تقدم عمطلب اعتراض على األدا الموظف على العقءبرين تحت المرجع 212221129221
و  212221211221عءعتبءبره يملك عقءبر واحد
* المعاينة الميدانية :ععد المعءينة إتـضح أن العـقـءبر الكءئن عشءبرع  12جءنفي يتكون من طءعق أبرضي
فقط و يمسح حوالي 122م مسءحة مغطءة.
*قــرار اللجـــنــ ة :
الموافــقة علــى طرح المبلغ المثقل للعقءبر تحت المرجع . 212221211221
اإلسم واللقب

المختءبر قرعع

مرجع العقءبر

سنوات التثقيل

212221211221

 0221ــ 0216

المبلغ
الراجع للبلدية
190.216

المبلغ
المبلغ الراجع
الجملي
لصندوق
تحسين المسكن المطـــروح
1226.168
062.190

زاوية سوسة

اعضء اللجنة

في....................

اإلمضء

ـ حلمي عن هنية

:عضو

ـ محمد مءمي

 :عضو

..................

ـ هيءم مليكة هراعي

:القءعــض البــلدي

..................

ـ أحمد الحءج مبءبرك

:الكءتب العءم للبلدية

..................

ـ فهمي عزوز

:عن اإلدابرة البــلدية

..................

..................

برئـيس النيءعة الخصوصية
فـــــءبروق عوعسكــــــــــر

