الجمهورية التونسية
وزارة الشؤون المحلية
واليــــــــة ســــــــوسة

قــــــــرار

بلدية زاوية سوسة

ٍِ ضئٍس تيسٌح ظاوٌح سىسح ٍؤضخ فً  25أوخ ٌ 2020تؼيق تفتح إٍتحاُ ٍهًْ إلزٍاج تؼض اىؼَيح

اىَْتٍَِ ىألصْاف  5و 6و 7فً ضتثح ٍستنتة إزاضج

ىفائسج تيسٌح ظاوٌح سىسح تؼْىاُ سْح .2020

إُ ضئٍــــــــس تيسٌـــــــح ظاوٌح سىسح،
تؼس اإلطـــــــــــــــالع
♦ ػيى اىقاّىُ األساسً ػسز  29ىسْح  2018اىَؤضخ فً ٍ 9ـاي  2018اىَتؼيق تئصسا ٍجيح اىجَاػاخ
اىَحيٍح .
♦وػيى اىقاّىُ ػسز  112ىسْح  1983اىَؤضخ فً  12زٌسَثط  1983اىَتؼيق تضثظ اىْظاً األساسً
اىؼاً ألػىاُ اىسوىح واىجَاػاخ اىَحيٍح واىَؤسساخ اىؼَىٍٍح شاخ اىصثغح اإلزاضٌح وػيى جٍَغ اىْصىص اىتً
ّقحته أو تََته وذاصح اىَطسىً ػسز  89ىسْح  2011اىَؤضخ فً  23سثتَثط . 2011
♦ وػيى األٍط ػسز

ىسْح  558 1985اىَـؤضخ فً  5افطٌو  1985اىَتـؼيق تئحـساث تيسٌح ظاوٌح

سـىسح.
♦وػيى األٍط ػسز  1216ىسْح  1985اىَؤضخ فً  5أمتىتط  1985اىَتؼيق تضثظ شطوط إزٍاج تؼض
اىؼَيح ضَِ إطاضاخ اىَىظفٍِ
♦ وػيى األٍط ػسز  2509ىسْح  1998اىَؤضخ فً  18زٌسَثط  1998اىَتؼيق تضثظ اىْظاً األساسً
اىراص تسيل ػَيح اىسوىح واىجَاػاخ اىَحيٍح واىَؤسساخ اىؼَىٍٍح شاخ اىصثغح اإلزاضٌح .
♦ وػيى األٍط ػسز  115ىسْح  2020اىَؤضخ فً  25فٍفطي  2020اىَتؼيق تضثظ اىْظاً األساسً
اىراص تاىسيل اإلزاضي اىَشتطك ىإلزاضاخ اىؼَىٍٍح،
♦ وػيى األٍط ػسز  291ىسْح  2019اىَؤضخ فً ٍ 22اضس  2019اىَتؼيق تضثظ صٍغ وآىٍاخ اإلّتساب
واىتطقٍح واىتطسٌٍ تاىثيسٌاخ.
♦ وػيى قطاض ضئٍس تيسٌح ظاوٌح سىسح اىَؤضخ فً ٍ 13اي  2020اىَتؼيق تضثظ ػسز وّىػٍح اىرطظ
اىَطاز سس شغىضها ػِ ططٌق اىَْاظطاخ اىساذيٍح ىيتطقٍح تاىَيفاخ واإلٍتحاُ اىَهًْ ىإلزٍاج تؼْىاُ سْح
.2020
 25أوخ  2020اىَتؼيق تضثظ مٍفٍح تْظٌٍ
♦ وػيى قطاض ضئٍس تيسٌح ظاوٌح سىسح اىَؤضخ فً
اإلٍتحاُ اىَهًْ إلزٍاج اىؼَيح اىَْتٍَِ ىألصْاف  7 ، 6 ، 5فً ضتثح ٍستنتة إزاضج تاىسيل اإلزاضي اىَشتطك
ىإلزاضاخ اىؼَىٍٍح ىفائسج تيسٌح ظاوٌح سىسح تؼْىاُ سْح .2020
♦ وػيى ٍحضط جيسح تْصٍة اىَجيس اىثيسي تتاضٌد  28جىاُ . 2018
قــرر ما يلــي

اىفصو األوه ٌ :فتح تثيسٌح ظاوٌح سىسح ٌىً ّ 27ىفَثط  2020واألٌاً اىَىاىٍح إٍتحاُ ٍهًْ إلزٍاج
تؼض اىــــــــــؼَيح اىَْتٍَِ ىألصْاف  5و  6و 7فً ضتثح ٍستنتة إزاضج تاىسيل اإلزاضي اىَشتطك ىإلزاضاخ
اىؼَىٍٍح ىفائسج تيسٌح ظاوٌح سىسح تؼْىاُ سْح .2020
اىفصو  : 2حسز ػسز اىرطظ اىَطاز سس شغىضها ترطح واحسج. -01 -
اىفصو  : 3ترتٌ قائَح اىتطشحاخ ٌىً  27أمتىتط 2020
اىفصو ٌْ : 4ــشط هصا اىقـــطاض تاىجــطٌسج اىطســٍَح ىيجـــَاػاخ اىَحيٍـــح.
ظاوٌح سىسح فً  25أوخ 2020

رئيس البلدية
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