الجمهورية التونسية
وزارة الشؤون المحلية والبيئة
والية سوسة

بلدية زاوية سوسة

محضر جلسة المكتب البلـدي
المنعقد بتاريخ  8نوفمبـر

8108

بعد اإلطالع على الدستور في بابه السابع المتعلق بالسلطة المحلية وعلى القانون األساسي عدد  7لسنة
 7107المؤرخ في  01فيفري  7107المتعلق باإلنتـخابات واإلستفتاء المنقح والمتــمم للقانون األساسي عدد  01لسنة
 7101المؤرخ في  71ماي . 7101
وعمال بمقتضيات القانون األساسي عدد  72لسنة  7102المؤرخ في  2ماي  7102المتعلق بإصدار مجلة
الجماعات المحلية.
وعلى قرار الهيئة العليا المستقـلة لإلنتخابات عدد  010لسنة  7102المؤرخ في  07ماي  7102المتعلق
بالتصريح بالنتائج النهائية لإلنتــخابات ببلدية زاوية سوسة والمجراة يوم  1ماي . 7102
وعلى محضر جلسة تنصيب المجلس البلدي المنعقد بتاريخ  72جــوان . 7102
وبناءا على اإلستـدعاء الموجه للى ععضــاء المكـتب البلدي عدد 0111بتاريخ  0نوفمبر 7102
والمتـضمن النـص التالي :
« وبــعـد  ،يتشرف رئيس المجلس البلدي بزاوية سوسة بإستدعائكم لحضور جلسة المكتب البلدي المقرر
عقدها :
*يوم الخميس  2نوفمــــــــبر 7102
*على الساعة الثانـــــــية بعد الزوال
ونظرا ألهمية الجلـــــسة فإن الحضور شخــــــصي ومــــتأكد والســـــــــــــــالم.
***********

عقــد المكتب البلدي بزاوية سوسة جلستته يتوم الخمتيس  2نتوفمبر  7102علتى الستاعة الثانيتة بعتد التزوال ،
وقد ترعس الجلسة السيد يوسف التـومي رئيس المجلس البلدي كما حضرها حسب دفتر تسجيل الحضور كل من :
ـ السيدة رب ــاب بوزعبية  :مساعد ثاني لرئيس المجلس البلدي
ـ السيد رفيق إبن هني ــة  :مستشار ورئيس لجنة الشؤون المالية واإلقتصادية ومتابعة التصرف
ـ السيد ضياءالدين بوقــرة  :مستشار ورئيس لجنة األشـــغال والتهــــيئة العمرانيـة
كما حضر الجلسة السيد عحـمـد الحاج مـبـارك الكاتب العام للبلدية ومقرر الجلسـة .
لثر ذلك شـرع المكـــتب البلدي في مـداوالته في حدود الساعة الثانية بعد الزوال.
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 *0المصادقة على البرنامج السنوي لدعم القدرات بعنوان سنــــة : 7102
تبعا لمكتوب السيد المدير العام لصـنـدوق القـروض ومـساعدة الجماعات المحـلية عدد  10بتاريخ  5عكتوبر 7102

والذي عكد على ضبط حاجيات البلديات ضمن البرنامج عخذا بعين اإلعتبار نتائج تقيـــــيم األداء بعنــــوان سنة 7107
لتدارك النقائص المسجلة .
المعروض على عنظار المكتب البلدي المصادقة على البرنامج السنوي لدعم القدرات البلدية . 7102

أ ـ التكوين :
عدد المشاركين

الموضوع
تنفيذ البرامج اإلستثمارية حسب المقاربة التشاركية
 Parkـ المنهجية التشاريكية لمخطط اإلستثماري البلدي
التصرف المالي وتحسين الموارد الذاتية
 Parkـ لجراءات التثقيل واإلعفاءات
لجراءات لبرام الصفقات وقواعد الحماية البيئية واإلجتماعية
 Parkـ الشراءات العمومية على الخط
التصرف في الملك البلدي وصيانة الممتلكات
 Parkـ التصرف في المنقوالت
 Parkـ لجراءات التسجيل والترسيم بالسجل العقاري

3
3
7
3
3

ب ـ المساندة الفنية :
األولوية
0

7
3

1

النشاط المعني بالمساندة الفنية
تطبيق المقاربة التشاركية في لطار لجراءات التصرف البيئي
واإلجتماعي لمشروع معين ) (PGESعو في لطار برنامج
تهذيب األحياء الشعبية للحد من التفاوت الجهوي.
من
المساندة في مجال اإلتصال الرقمي مع المواطنين
خالل مواقع الواب والشبكات اإلجتماعية
المساندة بخصوص مراجعة الهيكلة التنظيمية بالبلدية
الهيكل التنظيمي  ،دليل اإلجراءات  ،قرار توظيف األعوان
...
دعم القدرات في مجال الطلبات العمومية من خالل تخطيط
لمختلف المراحل  ،لعداد كراس الشروط اإلدارية والفنية ،
اإلعالن عن المنافسة وقرار العروض.

الرمز
0ـ1

المساندة
التشاركية

المحور
في مجال

المقاربة

7ـ7

المساندة في مجال اإلتصال والشفافية

3ـ 7

المساندة
واإلجراءات

التنظيم

5ـ 0

التصرف

في

مجال

*قرار المكتب البلدي :
وبعد التداول والنقاش وافق ععضاء المكتب البلدي على كل من برنامج التكوين والمساندة الفنية
للبرنامج السنوي لدعم القدرات لسنة  7102تبعا للجداول المبينة ععاله على عن يتم عرض الموضوع على
عنظار المجلس البلدي في دورته المقبلة للمصادقة.
***********
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 *7المصادقة على لتفاقية منح المساعدات غير الموظفة والمساعدات الموظفة
لسنة :7102
تطبيقا للقرار المشترك لوزير الداخلية ووزير المالية المؤرخ في  7105/7/03المتعلق بضبط الشروط الدنيا
لتحويل المساعدات السنوية من صندوق القروض ومساعدة الجماعات المحلية للى الجماعات المحلية خاصة الفصل
 0الفقرة  5والفصل  3الفقرة .1
ا لمعروض على عنظار المكتب البلدي المــصادقة على اإلتفاقية الضابطة إلسناد المساعدات الموظفة وغير
الموظفة بين بلدية زاوية سوسة وصــندوق القروض ومساعدة الجــماعات المحـلية وذلك في لطار لعداد البرنامج
الجديد للتنمية الحضرية والحوكمـة المحلية ومتطلبات البرنامـــج اإلستثماري وذلك وفقا لما يلي:

لتفاقية منح المساعدات غير الموظفة والمساعدات الموظفة لسنة 7102
ـ طبقا لألمر عدد  3515لسنة  7101المؤرخ في  31سبتمبر  7101والمتعلق بضبط شروط لسناد القروض ومنح المساعدات
بواسطة صندوق القروض ومساعدة الجماعات المحلية .
ـ طبقا للقرار المشترك لوزير الداخليــــة ووزير المالية المؤرخ في  03جويلية  7105المتعلق بضبط الشروط الدنيا
المستوجبة لتحويل المساعدات السنوية من صندوق القروض ومساعدة الجماعات المحلية للى الجماعات المحلية .
ـ طبقا للقرار المشترك لوزير الداخلية ووزير المالية المؤرخ في  3عوت  7105المتعلق بضبط طرق لحتساب المساعدات
اإلجمالية غير الموظفة .
ـ طبقا للقرار المشترك لوزير الداخلية ووزير المالية المؤرخ في  72ديسمبر  7105المتعلق بضبط مقاييس تقييم عداء
الجماعات المحلية .
ـ وعمال بمقتضيات الدليل العملي لبرنامج التنمية الحضرية والحوكمة المحلية .
عبرمـــــت هذه اإلتفاقيـــــة بيـــــن :
 0ـ الدولة ممثلة في شخص المدير العام لصندوق القروض ومساعدة الجماعات المحلية ،
من جهــــــــــــة
7ـ بـــلدية زاوية سوسة في شخـــــــص رئيس مجلسهـــــا
من جهــــــــة عخــــرى
الفصل األول  :موضوع اإلتفاقية :
تضبـط هذه اإلتفاقــية التعهدات المتبادلة بين الطرفين في تطبيق لجراءات الحصول على المساعدات غير الموظفة
والمساعدات الموظفة طبقا لألمر عدد  3515لسنة  7101المؤرخ في  31سبتمبر  7101والمتعلق بضبط شروط لسناد
القروض والمساعدات من طرف صندوق القروض ومساعدة الجماعات المحلية .
الفصل  : 8تعهدات الدولــــــــــة :
0ـ المساعدة غير الموظفــة :

ـ

توفر الدولة لعتمادات في شكل مساعدة سنوية غير موظفة تخصص لتمويل مشاريع لستثمارية يتم توزيعها بإعتماد :

*تطبيق معايير توزيع المساعدة غير الموظفة حسب القرار المشترك لوزير الداخلية ووزير المالية المؤرخ في  3عوت .7105
* التثبت من مدى لستجابة البلدية للشروط الدنيا المستوجبة للحصول على المساعدة غير الموظفة طبقا للقرار المشترك بين
وزير الداخلية ووزير المالية المؤرخ في  03جويلية .7105
3
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*يتم لعالم البلدية بقيمة المساعدات المعنية بالتحويل في عجل عقصـــاه موفى شهر جانفي  7102عو  05فيفري  7102في
صورة تقدمت بطعون في عجل عقصاه  01فيفري .7102
* يتولى الصندوق تحويل المبلغ السنوي للمساعدة غير الموظفة دفعة واحدة بعد لستكمال لجراءات التحويل في عجل عقصاه
شهرا من تاريخ تنزيلها من قبل الدولة للى حسابات الصندوق.
7ـ دعــــم القدرات :
تتعهد الدولة خالل سنة  7102بتأمين عنشطة تكوينية ومساندة مجانية لفائدة البلدية حسب الطلب واألولوية في حدود
اإلعتمادات السنوية المخصصة للغرض بهدف مساندتها على تحسين عدائها في مجال التصرف وبرمجة مشاريعها.
الفصل  : 3تعهدات البلديـــــــــة :
ـ تتعهد البلدية بإتخاذ التدابير الالزمة لتحقيق الشروط الدنيا المستوجبة للحصول على المساعدة غير الموظفة والمساعدات
الموظفة وذلك بموافاة الصندوق قبل يوم  05جانفي  7102بالوثائق التالية :
1ـ نسخة من وثيقة لحالة الحسابات المالية لسنة  7107مصحوبة بمضـــــمون مداولة مجلــــس
الجماعة المحلية حول المصادقة على هذه الحسابات .
2ـ مضمون من مداولة المجلس البــلدي بخــــصوص الموافقة على مشروع ميزانية سنة 7102
3ـ مضمون من مداولة المجلس البلدي بخصوص المصادقة على البرنامج اإلستثماري السنــــوي
لسنة  7102مصحوبا بنسخة من هذا البرنامج وبإثباتات لعتماد المنهج التشاركي عند لعداده.
4ـ نسخة اصلية من لتفاقية منح المساعدات غير الموظفة والمساعدات الموظفة لسنة  7102التي
تضبط مسؤولية البلدية مع الدولة بعنوان اإلنتفاع بالمساعدة مصحوبة بمضمون من مداولة
المجلس البلدي حول المصادقة على هذه اإلتفاقية .
5ـ مستخرج من موقع المرصد الوطني للصفقات العمومية يثبت قيام الجماعة المحلية بإشــــهار
مخططها التقديري إلبرام الصفقات لسنة .7102
كما تتعهد البلدية بالعمل بما جاء بالدليل العملي لبرنامج التنمية الحضرية والحوكمة المحلية وخاصة بتوجيه الوثائق
المتعلق بتقييم األداء للى هيئة الرقابة العامة للمصالح العمومية قبل موفى مارس  7102ومد الصندوق بـ :
*0تقرير حول تقدم تنفيذ البرنامج السنوي لإلستثمار لسنة  7102قبل موفى فيفري 7102
*7الوثائق الخاصة بإعداد برنامج دعم القدرات مصادق عليها من طرف المجلس البلدي .
ـ برنامج دعم القدرات لسنة  7102قبل يوم  05جانفي 7102
ـ تقرير حول تقدم تنفيذ برنامج دعم تقدم تنفيذ برنامج دعم القدرات لسنة  7102قبل يوم  05فيفري 7102
 *3تقرير حول تطبيق اإلجراءات البيئية واإلجتماعية للمشاريع الممولة بالمساعدات غير الموظفة والمساعدات الموظفة في
موفى كل ثالثية على مدى السنة .
*1تقرير حول تقدم تنفيذ مشاريع برنامج تهذيب األحياء الشعبية ( بالنسبة للبلديات المعنية بهذا البرنامج فقط ) قبل غرة
فيفري .7102
الفصل  : 4قيمة المساعدات :
ـ حددت مبدئيا قيمة المساعدة غير الموظفة لبلدية زاوية سوسة لسنة  7102بمبلغ  331 ،111دينارا.
الفصل  : 5مصاريف التسجيل :
4
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ـ تتحمل بلدية زاوية سوسة مصاريف تسجيل هذه اإلتفاقية
الفصل  : 6عدد النظائـــــــر :
ـ عمضيت هذه اإلتفاقية في عربع نظائر عصلية يرجع منها نظير للى الصندوق.

قـرار المجلس :
وبعد التداول والنقاش وافق ععضاء المكتب البلدي على اإلتفاقية الضابطة للمساعدات غير الموظفة
والمساعدات الموظفة في لطار متطلبات البرنامج السنوي لإلستثمار لسنة  7102على عن يتم عرض
الموضوع على عنظار المجلس البلدي في دورته المقبلة للمصادقة.
***********

 *3تنقيح قانون لطار مجموع ععوان بلدية زاوية سوسة :
في لطار ضبط قانون لطار مجموع ععوان وعملة بلدية زاوية سوسة وفي نطاق لجراء ترقيات لفائدة العاملين
بالبلدية وتسوية وضعياتهم اإلدارية  ،ولتسديد الشغورات الحاصلة في قانون اإلطار اإلداري والتقني .
وتبعا لقرار السيد وزير الشؤون المحلية والبيئة المؤرخ في  71عكتوبر  7107المتعلق بضبط كيفية تنظيم المناظرة
الداخلية بالملفات للترقية للى رتبة محلل بسلك محللي وتقني اإلعالمية باإلدارات العمومية  ،وعلى محضر جلسة لجنة
المناظرة الداخلية بالملفات للترقية للى رتبة محلل الملتئمة بمركز والية سوسة بتاريخ  2ماي  ، 7102تمت ترقية السيد
فهمي عزوز واضع برامج صنف ع 3للى رتبة محلل مخبر لعالمية صنف ع. 7
كما تمت ترقية السيد رضا هاشم من رتبة مساعد تقني للى رتبة تقنــــي تبعا لمحضر لجنة المناظرة الداخلية
بالملفات للترقية للى رتبة تقني صنف ع 3وذلك بتاريخ  2ماي .7102
تمت ترقية السيد مراد ميالد من رتبة مستكتب لدارة للى رتبة كاتب تصرف تبعا لمحضر لجنة المناظرة الداخلية
بالملفات للترقية للى رتبة كاتب تصرف والملتئمــــة بمركز والية سوسة بتاريخ  01ماي . 7102
المعروض على ععضاء المكتب البلدي الموافقة على تنقيح مجموع ععوان وعملة بلدية زاوية سوسة حسب الجداول
التالية :
بيان اإلطار

الرتبة

الخطط
بقانون
اإلطار

الخطط
المشغولة

الخطط
الشاغرة

1ـ اإلطار اإلداري المشترك :

5

متصرف عـــــــــــــــام

ع0

1

1

1

متصرف رئيــــــــــــس

ع0

0

0

1

متصرف مستشـــــــــار

ع0

3

7

0

متصـــــــــــــــــــرف

ع7

4

0

3

ملحــــــــــــــق لدارة

ع3

0

1

0

ملحــــــــــــــق مديرية

ع3

1

1

1

كاتب مديــــــــــــــرية

ب

1

1

1

كاتب تصـــــــــــــرف

ب

7

0

0

كاتب راقــــــــــــــن

ب

1

1

1

مستكتــــــــــــب لدارة

ج

5

0

1
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راقـــــــــــــــــــــــن

ج

1

1

1

راقن مســـــــــــاعد

د

1

1

1

عون لستقــــــــــــبال

د

7

0

0

02

7

00
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3ـ السلك المشترك لتقني اإلدارات العمومية :
تقني عول

ع7

1

1

1

تقنـــــــــــي

ع3

0

1

0

مساعـــــــد تقني
عون تقنـــــــــي

ب
ج

0
0

1
0

0
1

3

0
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5ـ سلك محللي وتقني اإلعالميـــــــة :
محلل عام
محلل رئيس
محلل مركزي

ع0
ع0
ع0

1
1
1

1
1
1

1
1
1

محلل مخبر لإلعالمية

ع7

0

0

1

واضع برامج
مسير لآلالت عو تقني مخبر لإلعالمية
ميكانوغرافي

ع3
ب

0
1
1

1
1
1

0
1
1
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قـرار المجلس :

وبعد التداول والنقاش وافق ععضاء المكتب البلدي على تنقيح قانون اإلطار حسب الجداول
المبينة ععاله على عن يتم عرض الموضوع على عنظار المجلس البلدي في دورته المقبلة للمصادقة.
***********

 *1المصادقة على مخطط تطهير الديون البلدية لسنة : 7102
في لطار برنامج التنمية الحضرية والحوكمة المحلية تم لقرار نظام جديد إلسناد المنح لفائدة البلديات ويحدد هذا
النظام طريقة لحتساب مقدار المنحة على عسس وصيغ مشروطة بتقييم األداء وكذلك بإحترام الشروط الدنيا المستوجبة ،
وللحصول على المنحة الجملية تخضع البلديات للى تقييم من قبل هيئة الرقابة العامة للمصالح العمومية حسب مؤشرات
بإستعمال نظام لسناد ععداد يغطي  3ميادين الحوكمة والتصرف والديمومة .
وعمال بمقتضيات اإلجراءات والتراتيب الخاصة بتقييم عداء العمل البلدي ونظرا لما لبعض اإلجراءات التي تتخذها
البلدية من لنعكاس على مستوى عملية التقييم وخاصة النقاط التي وجب على البلدية لدراكها للحصول على المساعدة غير
الموظفة سنة  7102ولعتبارا وعن سنة  7107هي السنة التي ستعتمد في عملية التقييم وبما عن موضوع الديون البلدية يمثل
عحد عهم النقاط المدرجة في هذه العمليــــــة .
المعروض على السادة ععضاء الــمكتب البلدي المخطط السنوي لتطهير الديــــون والذي يتضمن عهم ما تم تحقيقه

خالل الفترة المنقـــــضية على مستوى خالص الديون المتخلـــــدة بذمة البلدية سواءا تجاه المؤسسات العمومية عو
الخاصة وفق الجـــــداول اآلتيــــة :

6
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0ـ تطهير الديون المجدولة بعنوان سنة  ( 8108ديون المؤسسات العمومية ) :
المؤسسات الدائنة

ع/ر

مبلغ الدين عن

السنة المبرمجة

تصرف سنة

للخالص

المالحظات

8108

0

الشركة التونسية للكهرباء والغاز

7

الشركة الوطنية إلستغالل وتوزيع المياه

3

الشركة الوطنية لتوزيع البترول

1

لتصاالت تونس

5

الوكالة الوطنية للتصرف في النفايات

1

المركز الوطني لإلعالمية

7

الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة اإلجتماعية

الشــــــــــــــــــــــــــئ

8ـ تطهير الديون غير المجدولة والمبرمجة للخالص
ع/ر

مبلغ الدين

المؤسسات الدائنة

بعنوان سنة  8108وما بعدها:
ما تم خالصه سنة
8102

0
7
3
1
5

الوكالة الوطنية للتصرف في النفيات
الشركة الوطنية لتوزيع البترول
جملة ديون المؤسسات العمومية
لتصاالت تونس
جملة ديون الخواص

07 112 ،711
0 221 ،111
00 171 ،171
771 ،205
0 571 ،113

07 112 ،711
0 221،111
00 171 ،171
771 ،205
الشئ

1
7

الشركة التونسية للكهرباء والغاز
الشركة التونسية للتأمين ولعادة التأمين

1 532 ،127
111 ،111

1 532 ،127
111 ،111

31 013 ،170

31 013 ،170

الجملة العامة للديون

المبلغ المتبقي
للخالص

الشئ
الشئ
الشئ
الشئ
0 571 ،113
لعدم تسوية وضعيته
الجبائية
الشئ
الشئ

3ـ الديون المتوقعة عن تصرف سنة :8108
ع/ر

0
7
3
1
5

المؤسسات الدائنة

الشركة التونسية للكهرباء والغاز
الشركة الوطنية لتوزيع البترول
الوكالة الوطنية للتصرف في النفايات
مؤسسات عمومية عخرى
ديون الخواص
الجملة العامة للديون

المبلغ المتوقع عن
تصرف سنة 8108

31 111 ،111
7 111 ،111
3 111 ،111
7 111 ،111
0 571 ،111

السنة المبرمجة
للخالص

7102
7102
7102
7102
7102

المالحظات

تم رصد اإلعتمادات
الالزمة
تأخير الخالص لعدم
تسوية وضعيته الجبائية

32 571 ،111

قـــــــــرار المجــــــــلس :
وبعد التداول والنقاش وافق ععضاء المكتب البـلدي على المخطط الـسنوي لتطهيـر الديون لسنة
 7102على عن يتم عرض الموضوع على عنظار المجلس البلدي في دورته المقبلة للمصادقة.
***********

 *5النظر في تقسيم السيد ناجي حمداني :
7
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تقسيم السيد ناجي حمداني عدد  00070المتحــــصل على الموافقة المبدئية من طرف اللجنــــة الفنية الجهوية
للتقسيمات بتاريخ  05ديسمبر  7107شريطة األخذ بــــعين اإلعـــــتبار كيفية صرف مـــياه األمطار عند لنجاز عشغال
سم قد تعهد
التهيئة  ،ونظرا إلستحالة تنفيذ الدراسة في الوقت الحاضر لال بعد قيام األجوار بتقسيم عراضيهم فإن المــــق ّ
وللتزم بالمساهمة في القيام بإنجاز الدراسة الشاملة في المستقبل وعلى هذا األساس طلبت منه اللجــــنة الفنية
للتقــــسيمات بإدارة التجهيز بسوسة موافقة البلدية حتى يتسنى لنا التأشير على األمثلـــــة .

قـــــــــرار المجــــــــلس :
وبعد التداول والنقاش قرر ععضاء المكتب البلدي عرض الموضوع على عنظار المـــــــــجلس البلدي
في دورته المقبلـــــــــة لمزيد الدرس.
 *1النظر في تقسيم السيد عبدهللا بوعسكر ومنية بوعسكر : 00121
يرغب المواطن عبــــدهللا بوعســـــكر في تجزئـــــة الرسم العقاري عدد  71771الكان على الطــــريق رقم
 0والتي تمسح قرابة  711م ²وتحصل على رعي اللجنة الجــــهوية للتقسيمات بتاريخ  01نوفمبر  7107علما وعن
قطعة األرض توجد حسب مثال التهيئة العمرانية في منــــطقة خضراء مهيأة )  ( UVaتمســــح حوالي 5111
م (ILOT) ²وهذه المـــــشاريع من عنــــظار مصالح البــــلدية شريــــطة تهيئـــــة كامل المساحة  5111م ²حسب
مثال التهيئة .
مدون بمحضر مجلس بلدي حول رعيها
ولهذه األسباب طلـــــبت اللجنة الفنية للتقسيمات رعي البلـــــدية ّ
بالمشروع المقدم بالمنطقة الخضراء وحول الوضعية العقارية للمنـــــطقة مع توضــــيح كيفية لستـــــغاللها .

قـــــرار المجــــــلس :
وبعد التداول والنقاش لـــــــم يوافــــق ععضاء المكتب البـلدي على مطلب المعني باألمر وتمسكوا
بصبغة المنطقة على عنها منطقة خضراء وسيتم تهيئتها الحقا  ،مع عرض الموضوع على عنظار المجلس
البلدي في دورته لمزيـــــــــــد الـــــدرس.

8

محضر جلسة المكتب البلدي المنعقد بتاريخ  8نوفمبر 8108

 *7المصادقة على لستبدال عقد تسويغ من شخص طبيعي للى شخص معنوي ( شركة ):
تبعا لمطلب السيد فتحي عــــبيـد المتسوغ لمحــــل بلــــــدي والمــــؤرخ في  2عكـــتوبر  7102تحت عدد
 ، 7115المعروض على عنظار المكتب البلدي الموافقة على تغيير عقد تسويغ محل تجاري مبرم بين البلدية والسيد
فتحي بن رمضان عبيد من شخص طبيعي للى شخص معنوي " شركة عبيد العقارية للخدمات " .

قـــــــــرار المجــــــــلس :
وبعد التداول والنقاش رفض ععضاء المكتب البلدي مطلب السيد فتــحي عبيـــــــد ومطالبته بفسخ
عقد الكراء المبرم مع البلدية والقيام بإجراءات بعث شركة من طرف المعني باألمر ثم المــــــشاركة في بتة
والفوز بها لتسويغ المحل المذكــــــــور ععاله.
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 *2المصادقة على عملية التفويت في جزء من قطعة عرض من الملك البلدي الخاص للمواطن زهير الغضبان قصد
تكملة مقسمه بمبلغ جملي قدره  33.211د: .
المعروض على ععضاء المكتـــب البلدي ما يلي  :تطبيقا لمقتضيات مجلة الجماعات المحلية و تبعا لمطلب السيد
زهير الغضبان الوارد علينا بتاريخ  7102/3/03تحت عدد  122حول لقتناء جزء من عقار بلدي لتكملة مطلب تجزئة
عقاره وتبعا لرعي اللجنة الفنية الجهوية للتقسيمات بتاريخ  02عوت  7101حول ضرورة رفع اإلكتناف على عقاره
موضوع التجزئة.
مع العلم وعنه وقعت الموافقة على التفويت في جزء من قطعة عرض تابعة للملك البلدي الخاص عدد  A252من
الرسم العقاري عدد  71271سوسة وذلك في حدود مساحة  037م م لتكملة مقسمه البالغ مساحته  313م م من الرسم
العقاري 011700سوسة وذلك وفقا لتقرير لختبار مصالح عمالك الدولة والشؤون العقارية وقع القيام به بعد الموافقة
المبدئية من طرف مجلس النيابة الخصوصية .تبعا لمداوالت النيابة الخصوصية في دورتها العادية الرابعة بتاريخ 02
نوفمبر  7101والمصادق عليها بتاريخ  17ديسمبر  7101حول الموافقة على التفويت في جزء من قطعة عرض من
الملك البلدي الخاص للسيد زهير الغضبان عدد  A252من الرسم العقاري عدد  71271سوسة وذلك في حدود مساحة
 037م م لتكملة مقسمه البالغ مساحته  313م م من الرسم العقاري 011700سوسة وذلك وفقا لتقرير لختبار مصالح
عمالك الدولة والشؤون العقارية .
وعلى ضوء تقريتر لختبتار عمتالك الدولتة التواردة علينتا بتتاريخ  02عفريــتـل  7102المتعلقتة بتحديتد القيمتة الشترائية
لقطعة االرض المزمع التفويت فيها للسيد زهير الغضبان.
يكون مبلغ التفويت على التوالي:
037م 717 ،5 × 7د/م م =  33 211 ،111د
مع العلم وعن هذا المبلغ هتو الحتد األدنتى ال يمكتن للمجلتس التخفتيض فيته فتي المقابتل يمكتن الترفيتع فيته كمتا ال يمكتن عن

تتجاوز عملية التفويت السنة منذ لنجاز تقرير اإلختبار(.)2112/4/2
وتجدر اإلشارة وعنه وقع عرض الموضوع على عنظار لجنة النزاعات والشؤون العقارية والتي وافقت على
عملية ولبرام عقد التفو يت شريطة التنصيص على بند صلب العقد ينص على رفع شرط سقوط الحق قصد لتمام

عملية التفويت.كما تم عرض الموضوع على عنظار لجنة الشؤون المالية واإلقتصادية ومتابعة التصرف في
جلسة  02سبتمبر  7102والتي وافقت على عملية التفويت بالمبلغ المشار لليه ععاله مع للتزام المعني
باألمر برفع شرط سقوط الحق قصد لتمام عملية التفويت.
علما وعنه تم عرض الموضوع على عنظار المجلس البلدي بتاريخ  5عكتوبر  7102لال عنه لم يتم النظر فيه لعدم لكتمال
النصاب وتم تأجيله للجلسة اإلستثنائية بتاريخ  2عكتوبر  7102والذي عقر تأجيل النظر في الموضوع باألغلبية المطلقة عدد
 07صوت  ،للى حين مزيد اإلطالع تطبيقا لمقتضيات الفصل  770من القانون األساسي لمجلة الجماعات المحلية والفصول
 52 ، 57و  52من النظام الداخلي للمجلس البلدي .
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قـــــــــرار المجــــــــلس :
وبعد التداول والنقاش وافـــــــق ععضاء المكتب البلدي على عملية التفويت في جزء من قطعة عرض
من الملك البلدي الخاص للمواطن زهير الغضبان قصد تكملة مقسمه بمبلغ جمـــلي قدره  33.211د  ،على عن
يتم عرض الموضوع على عنظار المجلس البلدي لمزيد الدرس.

*لختــتام الجلسـة:
وفي الختام جدد السيد رئيـــ ــس المجلس البلـــــــــدي شكره لكافة الحاضـــــرين على الحضــــور
والمساهمة في لثراء الحوار ولختتـــــــــمت الجلسة في حدود الساعة الرابعــــــة والنصف بعد الزوال .

زاوية سوسة في
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....................................

مقـــــرر الجلســـــة

رئيــس الـمجلس البلدي

أحمد الحاج مبــــــارك

يوســــف التومـــــــي
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