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 بلدية القـلعـــــــــة الصغــــــرى 
   2021الجلســـــة االستثنائية الخامسة لسنة  

 ) للمرة األولى (    2021نوفمبر    04الخميس  
 ) للمرة الثانية (   2021نوفمبر    09الثالثاء  

 محضر الجلسة  
 

 اإلطار القانوني:  ●

 

ماي    09المؤرخ في    2018لسنة    29د  األساسي للبلديات عدبمقتضيات القانون  عمال

 المحلية. المتعلق بمجلة الجماعات  2018

 

البلدي بتاريـخ    ســـدة أعضاء مجلـاة الســـالموجـه الى كاف  االستدعاء على    و بنـــاء

بلدية القلعة    ةرئيس  رفـــتشت  التالي:و المتضمن النص    2237تحت عــــدد    2021نوفمبر    04

  2021أشغال الجلسة االستثنائية الخامسة للمجلس البلدي لسنة    لحضور  الصغرى باستدعائكم 

على الساعة الثانية  و النصف    2021  نوفمبر  09يوم الثالثاء  ) للمرة الثانية ( المقرر عقدها  

 : للنظر في المواضيع التالية  بمقر البلدية بعد الزوال 

 

   2022* ضبط السعر االفتتاحي للسوق األسبوعية لسنة  

 * تعديل جزئي بكراس الشروط للسوق األسبوعية 

 * مراجعة المعاليم الواجبة داخل األسواق  

 

   التخلـــف.دم ـــاء عـــــــفالرج لألهميــــة، ونظــــرا

 

 والســــــــالم            

 

 رئيسة البلدية                              

 

 سميحة بوراوي                                 



للمرة الثانية يوم الثالثاء    2021المجلس البلدي جلسته االستثنائية الخامسة لسنة    عقــــد

سميحة    ةالسيد  الساعة الثانية والنصف بعد الزوال بمقر البلدية برئاسةعلى    2021نوفمبر    09

 ذكرهم:  كل من الســادة اآلتي بوراوي وبحضور 

 

 : عضو و رئيس لجنة الديمقراطية التشاركية و الحوكمة المفتوحة         نجيب جراد  -           

 عضو ورئيس لجنة الشؤون اإلدارية واسداء الخدمات      الصحبي رجيبة : -

 

البلدية    وقد اإلدارة  عن  للبلدية حضر  العام  الكاتب  عيساوي  الحفيظ  عبد             السيد 

رئيسة مصلحة شؤون المجلس والهياكل البلدية والعالقة مع الجمعيات  والسيدة وداد بن أحمد  

 مصلحة النزاعات والشؤون العقارية. والمنظمات والسيد زهرة رجيبة رئيسة  

 

افتتحت السيدة سميحة بوراوي رئيسة البلدية الجلسة بكلمة رحبت فيها بالحاضرين ثم  

أشارت إلى أن الجلسة تعقد للمرة الثانية بعد عدم توفر النصاب القانوني خالل الجلسة األولى  

اغلبية أعضاء المجلس  وبالتالي فإن شرط حضور    2021نوفمبر    04التي كانت مقررة ليوم  

  9المؤرخ في  2018لسنة  29البلدي غير مطروحــة طبقا ألحكام القانون األساسي عـــــــدد 

 . 2018ماي 

 

 إثر ذلك تولت تقديم المواضيع وهي على التوالي: 
  

   2022ضبط السعر االفتتاحي للسوق األسبوعية لسنة  األول:  الموضوع
 

أن   البلدية  السيدة رئيسة  السعر  أفادت  البلدي ضبط  المجلس  أنظار  المعروض على 

علما وأن المكتب البلدي قد أوصى في جلسة سابقة    2022االفتتاحي للسوق األسبوعية لسنة  

 دينار.  80000أن يكون السعر االفتتاحي 

للسوق    وبعد التداول والنقاش تم المرور إلى التصويت على ضبط السعر االفتتاحي

وقد أسفرت عملية التصويت على النتائج  دينار    80000بمبلغ قدره:    2022األسبوعية لسنة  

 التالية: 

  03:   عدد األعضاء الموافقين  

 00:   عدد األعضاء المعترضين 

 

 2022: الموافقة باإلجماع على ضبط السعر االفتتاحي للسوق األسبوعية لسنة  قرار المجلس

 دينار.  80000بمبلغ قدره: 

 



     تعديل جزئي بكراس الشروط للسوق األسبوعية  الثاني:  الموضوع 

البلدي تعديل جزئي   المجلس  أنظار  المعروض على  البلدية أن  السيدة رئيسة  أفادت 

بالفصل عدد لتصبح مدة اللزمة سنة واحدة     2بكراس الشروط للسوق األسبوعية و المتعلق 

 عوضا عن ثالث سنوات  . 

وبعد التداول والنقاش تم المرور إلى التصويت على   تعديل جزئي بكراس الشروط  

عدد   بالفصل  والمتعلق  األسبوعية  عملية    2للسوق  وأسفرت  واحدة  سنة  اللزمة  مدة  لتصبح 

 التصويت على النتائج التالية: 

  03:   عدد األعضاء الموافقين  

 00:   عدد األعضاء المعترضين 

المجلس المقرار  األسبوعيـــة :  للسوق  الشروط  بكراس  جزئــي  تعديل  باإلجماع على  وافقة 

 لتصبح مدة اللزمة سنة واحدة عوضا عن ثالث سنوات.   2والمتعلق بالفصل عدد 

 

 مراجعة المعاليم الواجبة داخل األسواق   :لث الثا  الموضوع 

حول   البلدية  اإلدارة  باستشارة  أنه  البلدية  رئيسة  السيدة  في  أفادت  الترفيع  إمكانية 

المعاليم المستخلصة داخل السوق األسبوعية تمت إجابتها بأن القرار البلدي المعتمد في هذا  

المتعلق بضبط    2016جوان    13المؤرخ في    2016لسنة    805يتالءم مع األمر عدد   الغرض

اقشة هذا تعريفة المعاليم المرخص للجماعات المحلية في استخالصها، وبالتالي فإنه يتعذر من 

 الموضوع وال يمكن مخالفة األمر الحكومي المذكور. 

 

 ورفعت الجلسة في حدود الساعة الثالثة والنصف بعد الزوال.  

 

 القلعة الصغرى في ....................... 

 

 رئيسة البلدية             

 

 سميحة بوراوي         
 


