الجمهورية التونسية

وزارة الشؤون المحلية والبيئة
بلدية المرسى

كتابة المجلس

المحضر الجملي لجلسة المجلس البلدي
لبلدية المرسى
في دورته العادي ـ ـ ـة الثـالثة لسنة 2018
ليوم الخميس  08نوفمبر 2018
إنعقدت يوم اخلميس  08نوفمرب  2018على الساعة الثانية و النّصف بعد الزوال بقصر البلدية جلسة اجمللس
البلدي يف دورته العاديّة الثّالثة لسنة  2018برائسة السيد حممد سليم احملرزي  ،رئيس البلدية  ،وحبضور السيّدات
والسادة أعضاء اجمللس اآليت ذكرهم  ،بعد توجيه إستدعاءات تطبيقا ملا يقتضيه القانون األساسي عدد  29لسنة
 2018املـؤرخ يف  09ماي  2018املتعلّق مبجلة اجلماعات احملليـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة  ،ووفقا للنص التايل :

الموضوع  :إستدعاء .

وبعـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد  ،أتشرف إبستدعائكم حلضور جلسة اجمللس البلدي يف دورته العاديّة الثّالثة لسنة  ، 2018و
الزوال (  )14.30بقصر البلديّة
الساعة الثّاني ـ ـ ـ ـ ــة و النّصف بعـ ـ ـ ـ ــد ّ
ذلك يـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوم اخلميس  08نوفمرب  2018على ّ
للتّداول يف جدول األعمال التّايل :
 ) Iالمصادقة على النظام الداخلي لمجلس بلدية المرسى .
 )IIلجنة الشؤون المالية و اإلقتصادية و متابعة التصرف :
 )1درس ميزانيّة سنة  2019و املصادقة عليها ،

 )2املصادقة على إتّفاقية منح املساعدات غري املوظّفة واملساعدات املوظّفة لسنة ، 2019
مرخص فيه داخل العنوان األول مبيزانيّة البلدية لسنة ، 2018
 )3حتويل إعتماد ّ
 (4تنقيح برانمج اإلستثمار التّشاركي لسنة . 2018

 )IIIنقـل ملكية العقـارين موضـ ـ ـ ـ ـ ــوع الرسمين العقـاريين عددي  125056تونـ ـ ـ ــس
و  90838تونس لفـائدة بلدية المرسى .
 ) IVتنظيم وقوف السيـارات بالمنطقة الزرقـاء .
 (Vتخصيص يوم دون سيارات بالمدينة .
 ) VIعرض التشخيص الفني و المالي للمخطط اإلستثماري البلدي التشاركي لسنة . 2019

-

السيدة نبيلة محـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــزة
السيد ايسني الرديسي
السيد عياض الزهار
السيد رؤوف الشنويف
السيدة رمي احلشيشة

-

اآلنسة زهور قريرة
السيدة شاذلية سرين اجلويين
السيد حممد ضياف الدريدي
السيد قيس النيقرو

املساعدة األوىل لرئيس البلدية ،
املساعد الثاين لرئيس البلدية ،
املساعد الثالث لرئيس البلدية ،
الشباب والرايضة ،
املساعد الرابع لرئيس البلدية  ،رئيس جلنة الطفولة و ّ
مستشارة  ،رئيسة جلنة الشؤون اإلدارية وإسداء اخلدمات والتعاون الالّمركـ ـ ـزي
 ،رئيسة دائرة املرسى املدينة ،
مستشارة  ،رئيسة دائرة البحر األزرق ،
مستشارة  ،رئيسة دائرة سيدي داود،
مستشار ،رئيس دائرة قمرت ،
مستشار  ،رئيس جلنة النظافة والصحة والبيئة ،

 السيدة عائشة املهريي السيدة مىن املطهري اآلنسة إميان الفهريالسيدة روضة الزاوشي رزق هللا -السيد سليم الزلطين

مستشارة  ،رئيسة جلنة شؤون املرأة و األسرة ،
مستشارة  ،رئيسة جلنة اإلعالم والتواصل والتقييم ،
مستشارة  ،رئيسة جلنة الدميقراطية التشاركية واحلوكمة املفتوحة ،
مستشارة  ،رئيسة جلنة الفنون والثقافة والرتبية والتعليم ،
مستشار  ،رئيس جلنة الشؤون اإلجتماعية والشغل وفاقدي السند وحاملي
اإلعاقة ،

 السيد املعز بوراوي -السيد فارس العيّاشي

مستشار  ،رئيس جلنة األشغال والتهيئة العمرانية ،

مستشار  ،رئيس جلنة املساواة و تكافؤ الفرص بني اجلنسني ،
مستشارة ،
 السيدة فرايل مسرية بوزيري السيد حممد نبيل صاحب الطابع مستشار ،مستشار ،
 السيد أمين بن مسعود السيد حممد التيجاين بوعزيز مستشار ،مستشارة ،
 السيّدة سهام عز ال ّدينمستشارة ،
 اآلنسة مىن خالصمستشارة ،
 اآلنسة راقية الغريب السيد حممد الطيّب املهريي مستشار .-

و تغيّب بعذر :

 السيد حممد شراد السيد إلياس كشك السيد أمحد ريزا السيدة لطيفة التّاجوري -السيد خالد شيبوب

مستشار  ،رئيس دائرة املرسى الرايض ،
مستشار  ،رئيس جلنة الشؤون املالية و اإلقتصادية و متابعة التصرف ،
مستشار ،
مستشارة ،
مستشار .

كما حضر ال ّدورة العاديّة الثالثة للمجلس البلدي لسنة : 2018
✓
✓
✓
✓

السيد الكاتب العام ،
القابض البلدي ،
عدد من أعوان البلديّة ،
عدد من املواطنني .

إنعقدت جلسة اجمللس البلدي يف دورته العاديّة الثّالثة لسنة  2018اليت إفتتحها السي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد حممـ ـ ـ ـ ـ ـ ــد

سليم احملرزي رئيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــس البلدية ُ ،م ـ ـ ـ ــرحبّا جبميع احلاض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـرين م ـ ـ ـ ـ ــن أعض ـ ـ ــاء اجمل ـ ــلس البل ـ ــدي والقابض البلدي و
األعوان و املواطنني مستعرضا جدول األعمال التّايل للتّداول فيه :
 ) Iالمصادقة على النظام الداخلي لمجلس بلدية المرسى .
 )IIلجنة الشؤون المالية و اإلقتصادية و متابعة التصرف :
 )1درس ميزانيّة سنة  2019و املصادقة عليها ،

 )2املصادقة على إتّفاقية منح املساعدات غري املوظّفة واملساعدات املوظّفة لسنة ، 2019
مرخص فيه داخل العنوان األول مبيزانيّة البلدية لسنة ، 2018
 )3حتويل إعتماد ّ
السنوي لإلستثمار لسنة . 2018
 (4تنقيح الربانمج ّ

 )IIIنقـل ملكية العقـارين موضـ ـ ـ ـ ـ ــوع الرسمين العقـاريين عددي  125056تونـ ـ ـ ــس
و  90838تونس لفـائدة بلدية المرسى .
 ) IVتنظيم وقوف السيـارات بالمنطقة الزرقـاء .
 (Vتخصيص يوم دون سيارات بالمدينة .
 ) VIعرض التشخيص الفني و المالي للمخطط اإلستثماري البلدي التشاركي لسنة .2019

 )2المصادقة على إتفـاقية منح المساعدات غير الموظفة والمساعدات الموظفة لسنة : 2019
طبقا لألمر عدد  3505لسنة  2014املؤرخ يف  30سبتمرب  2014واملتعلّق بضبط شروط إسناد
القروض ومنح املساعدات بواسطة صندوق القروض ومساعدة اجلماعات احمللية ومجيع نصوصه التّطبيقية  ،متّ
إبرام إتفاقية بني صندوق القروض ومساعدة اجلماعات احمللية وبلدية املرسى موضوعها ضبط التعهدات الُمتبادلة
بني الطرفني يف تطبيق إجراءات احلصول على املساعدات غري املوظّفة واملساعدات املوظّفة لسنة  2019طبقا
لألمر املشار إليه أعاله .
واملعروض على أنظار أعضاء املكتب البلدي املصادقة على هذه اإلتّفاقية (النسخة املصاحبة).
رأي المكتب البلدي
بعد التّداول و النقاش  ،وافق أعضاء املكتب البلدي احلاضرون على إبرام إتفاقية بني صندوق
القروض ومساعدة اجلماعات احمللية وبلدية املرسى موضوعها ضبط التعهدات الُمتبادلة بني الطرفني يف تطبيق
إجراءات احلصول على املساعدات غري املوظّفة واملساعدات املوظّفة لسنة  2019طبقا لألمر عدد 3505
لسنة  2014املؤرخ يف  30سبتمرب  2014املتعلّق بضبط شروط إسناد القروض ومنح املساعدات بواسطة
صندوق القروض ومساعدة اجلماعات احمللية و مجيع نصوصه التّطبيقية.
مع عرض املوضوع على أنظار اجمللس البلدي يف دورته العادية الثالثة لسنة .2018
قرار المجلس البلدي
بعد التّداول و النقاش  ،صادق أعضاء اجمللس البلدي احلاضرون على إبرام إتفاقية بني صندوق
القروض ومساعدة اجلماعات احمللية وبلدية املرسى موضوعها ضبط التعهدات الُمتبادلة بني الطرفني يف تطبيق
إجراءات احلصول على املساعدات غري املوظّفة واملساعدات املوظّفة لسنة  2019طبقا لألمر عدد 3505
لسنة  2014املؤرخ يف  30سبتمرب  2014املتعلّق بضبط شروط إسناد القروض ومنح املساعدات بواسطة
صندوق القروض ومساعدة اجلماعات احمللية و مجيع نصوصه التّطبيقية.

 )3تحويل إعتماد مرخص فيه داخل العنوان األول بميزانية البلدية لسنة : 2018
إثر صدور األمر احلكومي عدد  746لسنة  2018املؤرخ يف  07سبتمرب  2018املتعلّق بتحديد معايري
املخولة لرؤساء البلدايت  ،وبعد مصادقة اجمللس البلدي على
وضبط مقدار املنحة اجلمليّة و اإلمتيازات العينيّة ّ
املخولة لرئيس اجمللس البلدي يف دورته اإلستثنائية لسنة  2018بتاريخ
مقدار املنحة اجلمليّة و اإلمتيازات العينية ّ
اجلمعة  12أكتوبر  ( 2018عمال ابلفصل التّاسع من األمر املشار إليه أعاله) .
املرمسة مبيزانية البلدية لسنة  2018غري كافية ألداء هذه النّفق ـ ـ ـ ـ ـة الوجوبيّة  ،إرأتت
وحيث أ ّن اإلعتمادات ّ
األول مبيزانية سنة  2018كما يلي :
البلدية إجراء حتويل إعتماد ّ
مرخص فيه داخل العنوان ّ

الفصل /الفقرة

المبالغ المرسمة

بيان النفقة

الزيادة

النقص

اإلعتمادات النهائية

 /ف.ف
02/01101

تأجير

األعوان

القاريــــن

15.000.000

3.184.217.000

3.169.217.000

(المنح الخصوصية القارة)
01/01100

المنح المخولة لرؤساء البلديات

22.500.000

15.000.000

37.500.000

األول
املعروض عل أنظار أعضاء املكتب البلدي املوافقة على إجراء حتويل إعتماد ّ
مرخص فيه داخل العنوان ّ
فصل آنفا  ،و ذلك خلالص النّفقة املتعلّقة ابملنحة اجلمليّـ ـ ـ ـ ـة و اإلمتيازات العينية
مبيزانية سنة  2018مثلما هو ُم ّ
املخولة لرئيس اجمللس البلدي.
ّ

رأي المكتب البلدي
مرخص فيه داخل
بعد التّداول و النّقاش  ،وافق أعضاء املكتب البلدي احلاضرون على إجراء حتويل إعتماد ّ
فصل آنفا  ،و ذلك خلالص النّفقة املتعلّقة ابملنحة اجلمليّـ ـ ـ ـ ـة و
األول مبيزانية سنة  2018مثلما هو ُم ّ
العنوان ّ
املخولة لرئيس اجمللس البلدي.
اإلمتيازات العينية ّ
مع عرض املوضوع على أنظار اجمللس البلدي يف دورته العادية الثالثة لسنة .2018

قرار المجلس البلدي
مرخص فيه
بعد التّداول و النّقاش  ،صادق أعضاء اجمللس البلدي احلاضرون على إجراء حتويل إعتماد ّ
األول مبيزانية سنة  ، 2018و ذلك خلالص النّفقة املتعلّقة ابملنحة اجلمليّـ ـ ـ ـ ـة و اإلمتيازات العينيّة
داخل العنوان ّ
املخولة لرئيس اجمللس البلدي وفقا للجدول التّايل :
ّ

الفصل /الفقرة

المبالغ المرسمة

بيان النفقة

الزيادة

النقص

اإلعتمادات النهائية

 /ف.ف
02/01101

تأجير

األعوان

القاريــــن

15.000.000

3.184.217.000

3.169.217.000

(المنح الخصوصية القارة)

01/01100

المنح المخولة لرؤساء البلديات

22.500.000

15.000.000

37.500.000

(4تنقيح البرنامج السنوي لإلستثمار لسنة : 2018
قرار المجلس البلدي
السنوي
ب ـ ـ ـ ـ ـعد التّداول و النّقاش  ،صادق أعضاء اجمللس البلدي احلاضرون على حتيني الربانمج ّ
لإلستثمار لسنة  2018وفقا للجدول اآلنف عرضه .
و ّفوض اجمللس لرئيسه ّإّتاذ التدابري واإلجراءات الالّزمة يف الغرض.

 )IIIنقـل ملكية العقـارين موضـ ـ ـ ـ ـ ــوع الرسمين العقـاريين عددي 125056تونس
و  90838تونس لفـائدة بلدية المرسى:
نصه
الصادر لفائدة مجاعة بن عبا والقاضي ّ
املؤرخ يف  16مارس ّ 2009
مبقتضى القرار التعقييب عدد ّ 38449
ؤدي للم ّدعني ( مجيع الورثة ) مبلغ  535.800,000د بعنوان غرامة إستيالء ومبلغ
إبلزام بلدية املرسى أبن تُ ّ
التصرف ومبلغ  450د أتعاب تقاضي وأجرة حماماة.
 24.300,000د بعنوان غرامة حرمان من ّ
ومبقتضى مداولة جملس النّيابة اخلصوصيّة يف دورته العاديّة األوىل لسنة  2014املنعقدة يـ ـ ـ ـ ـ ـ ـوم اخلميس 06
مارس  2014حول عرض كشف خاص مبتابعة تنفيذ األحكام ذات الصبغة املالية املستصدرة ض ّد بلديـة املرسى من
الصلح ،
تقرر حسم النّزاع بني مجاعة بن عبا وبلدي ـ ـ ـ ـ ــّة املرسى بصفة هن ـ ـائي ـ ـّـ ـ ـ ـ ـ ـة وإيقاع ّ
طرف مجاعة بن عب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـا ّ ،
وذلك ابإلذعان من قبل البلدية بصفة رضائية للقرار وتنفيذه ودفع املبلغ احملكوم به وق ـ ـ ـ ـ ـدره  560.500,000د على
أقساط مل ّدة  05سنوات إبتداء من ميزانية سنة .2015
عرفه ليُصبح
وحيث أ ّن القرار املذكور أعاله ال ُميلّك البلدية الرمسني العقارين عدد  37787تونس الذي ّ
تغري ُم ّ
عرفه ليُصبح  125056تونس املتمثّالن يف طرقات وأرصفة
 90838تونس والرسم عدد  84634تونس الذي ّ
تغري ُم ّ
وشوارع ومأوى سيارات وهو ما ّأدى إىل اإلتّفاق والتّفاوض مع الورثة إبدخال مصاحل املوفّق اإلداري ،وذلك من خالل
حمضر اجللسة املنعقدة بتاريخ  12أكتوبر  ، 2016حيث متّ اإلتّفاق على إبرام كتب إتّفاق بني البلدية ومجيع الوراثء يقع
من خالله التّنصيص على ثالث نقاط وهي كالتّايل :
➢ النقطة األوىل  :إلتزام البلدية خبالص مجلة مبلغ الغرامات الصادر يف شأهنا احلكم التعقييب واملق ّدرة بـ ـ ـ ـ ـ
مبجرد اإلمضاء على
 560.500,000د  ،وذلك على  5أقساط ُمتساوية  ،القسط األول يقع دفعه ّ
السنوات الالحقة.
كتب إتّفاق والبقية خالل ّ

➢ النقطة الثانية  :إلتزام الورثة ابلتّفويت يف العقارين موضوع احلكم وذلك ابلثّمن الذي ُحت ّدده مصاحل
وزارة أمالك الدولة والشؤون العقارية.
➢ النقطة الثالثة  :إلتزام الورثة بوضع ح ّد للنزاعات و التتبّعات سواء عن الفرتة السابقة أو الالّحقة لصدور
القرار .

وحيث إلتزمت البلديّة خبالص مبلغ الغرامات إىل ح ّد هذا التاريخ.
الشؤون العقاريّة قصد املوافاة بتقرير إختبار
العامة لإلختبارات بوزارة أمالك الدولة و ّ
وحيث تّت مراسلة اإلدارة ّ
اليت أفادت مبقتضى تقريرها املؤرخ يف  14جوان  2018أنّه ابلرجوع إىل الصبغة احلالية موضوع احلال
للرمسني العقارين و ّ
ّ
خمصصة كمأوى للسيارات ومنطقة خضراء مهيّأة ّتتلف عن صبغة العقارات املنظّر هبا واملدرجة
واليت تندرج ضمن منطقة
ّ
ضمن منطقة سكنية  ،فإ ّن القيمة الشرائيّة للعقارين موضوع الرمسني العقارين عددي  125056تونس و  90838تونس
تكون  309.150د ( ثالمثائة وتسعة آالف ومائة ومخسون دينارا) .
املقرر من قبل
مبجرد اإلمضاء على الكتب على أن الثّمن ّ
وحيث إلتزما طريف كتب اإلتّفاق ( البلدية والورثة) ّ

الشؤون العقاريّة يكون ُملزما للطرفني إبعتباره الثمن النهائي واجلملي
العامة لإلختبارات بوزارة أمالك الدولة و ّ
اإلدارة ّ
تتم عملية التفويت وإستخالص الثمن يف آجال معقولة .
للبيع على أن ّ
العامة لإلختبارات بوزارة
و املعروض على أنظار أعضاء اجمللس البلدي املوافقة على إعالم الورثة بتقدير اإلدارة ّ

الشؤون العقاريّة و مواصلة إجراءات نقل امللكيّة لفائدة بلديّة املرسى وبرجمة مبلغ العقارين مبيزانية بلدية
أمالك الدولة و ّ

املرسى بعنوان سنة . 2019

قرار المجلس البلدي
ب ـ ـ ـ ـ ـعد التّداول و النّقاش  ،وافق أعضاء اجمللس البلدي احلاضرون على إعالم ورثة بن عبا بتقدير اإلدارة
الشؤون العقاريّة للقيمة الشرائيّة للعقارين موضوع الرمسني العقارين عددي
العامة لإلختبارات بوزارة أمالك الدولة و ّ
ّ
 125056تونس و  90838تونس البالغة  309.150د ( ثالمثائة وتسعة آالف ومائة ومخسون دينارا ) و مواصلة
إجراءات نقل امللكيّة لفائدة بلديّة املرسى وبرجمة مبلغ العقارين مبيزانية بلدية املرسى بعنوان سنة . 2019
و ّفوض اجمللس لرئيسه ّإّتاذ التدابري واإلجراءات الالّزمة يف الغرض.

قرار المجلس البلدي

ب ـ ـ ـ ـ ـعد التّداول و النّقاش  ،صادق أعضاء اجمللس البلدي احلاضرون على مشروع ميزانيّة البلدية لسنة
اليت ستنعقد يوم
تتم املصادقة على العنوان الثّاين من امليزانيّة يف اجللسة ّ
 ( 2019العنوان األ ّول )  ،على أن ّ
األربعاء  14نوفمرب  ( 2018اجلزء الثّاين من جلسة اجمللس البلدي يف دورته العاديّة الثّالثة لسنة ) 2018
وفقا للجداول اآلنف عرضها .

) عرض التشخيص الفني و المالي للمخطط اإلستثماري البلدي التشاركي لسنة
VI: 2019
أفادت اآلنسة إميان الفهري  ،مستشارة  ،رئيسة جلنة ال ّدميقراطية التّشاركية و احلوكمة املفتوحة أنّه تب ـ ـعا
ملكتوب السـ ـ ـ ـ ـ ـ ــيّد املدير العام لصندوق ا ـ ـ ـ ـ ـلقروض و مساعدة اجلماعات احملليّة حتـ ـ ـ ـ ـ ـت عـ ـدد  4426بتاري ـ ـ ـ ـ ـخ
الشروع يف اإلنطالق
 25سبتمرب  2018حول إعداد برانمج اإلستثمار البلدي لسنة  2019الذي مبقتضاه متّ ّ
يف إع ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـداد برانمج اإلستثمار التّشاركي لسنة  ، 2019وحيث أ ّن منهجية إعداد برانمج اإلستثمار التشاركي
الفين وامل ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـايل ،اجللسة
تتضمن مخس مراحل أساسية و هي :األعمال التحضريية  ،التشخيص ّ
لسنة ّ 2018
العامة التشاركيّة الثانية .
العامـ ـ ـ ـ ـ ـ ــّة التشاركية األوىل ،جلسات املناطق واألعمال النهائية واجللسة ّ
وحيث أنّه بعد أ ّن إستوفت البلدية مجيع األعمال التحضرييّة إضافة إىل إجرائها التّشخيص الفين واملايل ونشر
الشريكة سواء مباشرة أو
مبقرها وتقدمي نسخة منه ملنظّمات اجملتمع املدين ّ
نتائجه على موقع واب البلدية وتعليقه ّ
يتعني إجراء جلسة للمجلس البلدي يتّم خالهلا اإلطّالع على نتائج التّشخيص
الرسائل األلكرتونية  ،فإنّه ّ
عن طريق ّ
التدخالت الثّالث (مشاريع مهيكلة  ،مشاريع
املتدخلني يف اجملال البلدي وتوزيع املوارد املاليّة حسب ّ
وبرامج خمتلف ّ
ابلتدخل.
املخصصة ملشاريع القرب على املناطق املعنيّة
إداريّة ومشاريع قرب) وتلك
ّ
ّ
الفين و املايل للمخطّط اإلستثماري
إثر ذلك  ،وبعد أن متّ توزيع املطبوعات
ّ
اخلاصة بعرض التّشخيص ّ
البلدي التّشاركي لسنة  ، 2019طالبت اآلنسة إميان الفهري من أعضاء اجمللس البلدي احلاضرون اإلطّالع عليها
كل وثيقة .
ابلتوازي مع عرضها حملتوى ّ

وبعد أن متّ التّداول يف جزء من جدول أعمال ال ّدورة العاديّة الثّالثة لسنة  2018للمجلس البلدي
األول )  ،املصادقة على إتّفاقية
املتعلّق ابملسائل التّالية  :مشروع ميزانيّة البلدية لسنة  ( 2019العنوان ّ
مرخص فيه داخل العنوان
منح املساعدات غري املوظّفة واملساعدات املوظّفة لسنة  ، 2019حتويل إعتماد ّ
السنوي لإلستثمار لسنة  ، 2018نقل ملكيّة العقارين
ّ
األول مبيزانيّة البلديّة لسنة  ، 2019تنقيح الربانمج ّ
الرمسني العقاريّني عددي  125056تونس و  90838تونس لفائدة بلدية املرسى و عرض
موضـ ـ ـ ـ ـ ــوع ّ
تقرر رفع اجللسة و برجمة
التّشخيص ّ
الفين و املايل للمخطّط اإلستثماري البلدي التّشاركي لسنة ّ ، 2019
جلسة اثنية لل ّدورة العاديّة الثّالثة لسنة  2018للمجلس البلدي إلستكمال بقيّة املسائل املعروضة جبدول
أعمال ال ّدورة و املتمثّلـ ـ ـ ـ ـ ـة يف  :املصادقة على النّظام ال ّداخلي جمللس بلديّة املرسى  ،درس ميزانيّة البلديّة
الزرقاء و ّتصيص يوم
لسنة ( 2019العنوان الثّاين) واملصادقة عليها  ،تنظيم وقوف السيّارات ابملنطقة ّ
دون سيّارات ابملدينة  ،و ذلك يوم األربعاء  14نوفمرب . 2018
السادسة و الربع مساء بعد جتديد السيد حممد سليم احملرزي ،
الساعة ّ
و ُرفعت اجللسة على ّ

رئيـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــس البلدية شكره جلميع احلاضرين.

