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المروج

الجماعات المحلية

قرار عدد  6لسنة 2019

مؤرخ في  21أفريل 2019

يتعلق بقرار إحداث إدارة سريعة بمحطة شال

قــــــرر ما يــلــي :الفصل اﻷول  :تحدث ببلدية المروج إدارة

سريعة بمحطة شال بالمخرج الجنوبي على مستوى الطريق

السريعة تونس الحمامات.

الفصل الثـــاني  :تتولى اﻹدارة السريعة إسداء خدمات في

مجال الحالة المدنية تتمثل في إجراء عمليات التعريف باﻹمضاء
ومطابقة النسخ لﻸصل واستخراج وثائق الحالة المدنية.

الفصل الثـالث  :الكاتب العام للبلدية و القابض البلدي بها

مكلفان كل فيما يخصه بتنفيذ هذا القرار.

رئيــــس البلديــــــة

المستقيم( ب ج )ينطلق من النقطة" ب "التي تمثل تقاطع شارع
مكة المكرمة مع شارع الشهداء و يتجه جنوبا شرقا متبعا شارع
الشهداء ثم شارع النصر إلى النقطة" ج "وهي تقاطع شارع
النصر و شارع حسن حسني عبد الوهاب و الطريق الجهوية رقم
• 36الخط المستقيم( ج د )الذي ينطلق من النقطة" ج "وهي
تقاطع شارع النصر و شارع حسن حسني عبد الوهاب و الطريق
الجهوية رقم  36و يتجه غربا بإتباع شارع حسن حسني عبد
الوهاب إلى النقطة" د "التي تمثل تقاطع شارع حسن حسني عبد
الوهاب مع شارع  14جانفي•  .الخط المستقيم ( د ه )يمتد هذا
الخط من النقطة" د "التي تمثل تقاطع شارع حسن حسني عبد
الوهاب مع شارع  14جانفي و يتجه جنوبا غربا بإتباع شارع 14
جانفي وصوﻻ إلى النقطة" ه "التي تمثل تقاطع شارع  14جانفي
مع نهج الشادي•  .الخط المستقيم( ه أ ) الذي ينطلق من النقطة
"ه "التي تمثل تقاطع شارع  14جانفي مع نهج الشادي و يتجه
شماﻻ بإتباع شارع جينيف وصوﻻ إلى النقطة" أ "الواقعة على
مستوى تقاطع شارع جينيف و شارع روما.
الفصل الثالث  :الكاتب العام للبلدية والقابض البلدي بها
مكلفان كل في ما يخصه بتنفيذ هذا القرار.
رئيــــس البلديــــــة

كمــال الورتاني

------------------

قرار عدد  7لسنة  2019مؤرخ في  21أفريل 2019
يتعلق بقرار إحداث دائرة بلدية بالمروج  4و.5

قــــــرر ما يــلـــي :الفصل اﻷول  :تحدث ببلدية المروج دائرة
بلدية بالمروج الرابع و الخامس تسمى دائرة المروج الغربية يكون
مقرها بشارع فرنسا بالمروج الرابع.
الفصل الثـــاني  :يحد تراب الدائرة البلدية بالمروج الغربية
الخط المغلق متعدد اﻷضــــﻼع ( أ ب ج د ه و أ )على النحو
التالي•  :الخط المستقيم( أ ب ) ينطلق من النقطة" أ "الواقعة
على مستوى تقاطع شارع جينيف و شارع روما و يتجه نحو
الشرق متبعا شارع روما ثم شارع مكة المكرمة إلى حدود النقطة
"ب "التي تمثل تقاطع شارع مكة المكرمة وشارع الشهداء• الخط
صفحــة 282

كمــال الورتاني

------------------

قرار عدد  8لسنة 2019

مؤرخ في  28جويلة 2019

يتعلق بقرار تعيين رئيس الدائرة الغربية

قرر ما يلي  :الفصل اﻷول  :تم تعيين السيد حمدي الدانزلي

عضو المجلس البلدي رئيسا للدائرة البلدية الغربية بداية من يوم
29جوان  2019الفصل الثاني  :الكاتب العام للبلدية مكلف

بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر بالجريدة الرسمية للجماعات
المحلية.

الجريدة الرسمية للجماعات المحلية ––  22أوت 2019

رئيس البلديـــة

كمال الورتــــاني

عــــــدد 4

قرار عدد  9لسنة  2019مؤرخ في  21أفريل 2019
يتعلق بقرار إحداث إدارة سريعة بشارع  20مارس المروج5
قــــــرر ما يــلــي :الفصل اﻷول  :تحدث ببلدية المروج إدارة
سريعة بشارع  20مارس بالمروج الخامس .الفصل الثـــاني :
تتولى اﻹدارة السريعة إسداء خدمات في مجال الحالة المدنية
تتمثل في إجراء عمليات التعريف باﻹمضاء و مطابقة النسخ
لﻸصل و استخراج وثائق الحالة المدنية.الفصل الثالث  :الكاتب
العام للبلدية و القابض البلدي بها مكلفان كل فيما يخصه بتنفيذ
هذا القرار.
رئيــــس البلديــــــة

قرار عدد  10لسنة  2019مؤرخ في  28جويلة 2019
يتعلق بقرار تعيين مجلس الدائرة الغربية
قرر ما يلي  :الفصل اﻷول  :تم تعيين أعضاء الدائرة البلدية
الغربية على النحو التالي•  :فوزي ونان * ليله قاهري•حسيبة
شبوح *نصاف السعيدي• منتصر الشيخاوي * عائشة بوعبد الله
الفصل الثاني  :يسري العمل بهذا القرار بداية من  29جوان
2019الفصل الثالث  :رئيس الدائرة البلدية الغربية و الكاتب
العام للبلدية مكلفان كل فيما يخصه بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر
بالجريدة الرسمية للجماعات المحلية.

كمــال الورتاني

عـــــدد 4

الجريدة الرسمية للجماعات المحلية ––  22أوت 2018

رئيس بلدية

كمال الورتاني

صفحـة 283

