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  2020الجلسة التمهيدية للدورة العادية األولى لسنة 

 16/02/2020 بتاريخ 

 

 

 و المتعلق بمجلة 2018 ماي 09 المؤرخ في 2018 لسنة 29 األساسي عدد 216طبقا  ألحكام الفصل 

  بإشراف تلتئمجلسة تمهيدية الجماعات المحلية الذي ينص على أن "تسبق انعقاد الدورة العادية للمجلس وجوبا 

أو من ينوبه من بين المساعدين شهرا على األقل قبل انعقاد الدورة، يدعى إليها متساكنو  رئيس المجلس البلدي

المنطقة البلدية بوسائل اإلعالم المتاحة لسماع مداخالتهم في المسائل ذات الصبغة المحلية   و تعريفهم 

 للمجلس البلدي 2020بالبرامج البلدية"، و في هذا اإلطار عقدت الجلسة التمهيدية للدورة العادية األولى لسنة 

 على الساعة العاشرة صباحا بقاعة الجلسات بالبلدية برئاسة السيد محمد 2020 فيفري 16بتستور يوم األحد 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           المانسي رئيس المجلس البلدي بتستور و ممثلين عن المجتمع المدني و المصالح المحلية و بعض المواطنين.          

وقد تم االشهار عن موعد إنعقاد هذه الجلسة عبر عديد الوسائل من ذلك تعليق إعالمات بجميع األماكن 

العمومية باإلظافة إلى نشره بالموقع اإللكتروني للبلدية و كذلك على صفحة البلدية عبر شبكة التواصل 

 اإلجتماعي الفايسبوك.

 

 كلمة السيد رئيس البلدية:

ـ قدم رسالة طمأنة إلى المواطنين وتحسيسهم بدورهم في الشأن العام بالمساهمة في تنمية الموارد بالقيام بواجبهم 

 الجبائي كما ثمن دور الجمعيات التي تعمل بالشراكة مع البلدية وتساهم في إشعاع مدينة تستور.

  موطن شغل جديدة .50ـ مشروع تثمين النفايات في طور متقدم وسيوفر حوالي 

 ـ متابعة تنفيذ المشاريع المزمع انجازها وأهمها تهذيب المدينة العتيقة .  

 ـ التركيز على التنمية والجانب االجتماعي بالمنطقة البلدية.

 ـ العمل على إحداث منطقة صناعية بالشراكة مع الخواص.



   .2020 دينارا ضمن المخطط االستثماري البلدي لسنة 750.000ـ تمتع مناطق التوسع البلدي بمبلغ 

  ـ سيتم تنفيذ مشروع التعبيد بالمدينة في أقرب اآلجال إثر تأشيرة مراقب المصاريف العمومية على المشروع

 

 تدخل المواطنــون:

 ـ فيصل السكفالي :

تطرق إلى موضوع األرصفة وقرارات الهدم التي يجب أن تنفذ ، الضغط على مراقب المصاريف للتسريع في 

 عملية التدخل في مناطق التوسع.

 ـ هيثم الطرابلسي :

 ال وجود لتحسن ملحوظ في العمل البلدي ، و يجب البناء قبل الهدم بتحسين البنية التحتية.

 ـ محسن الشابي : تساءل عن عمل لجان البلدية

ـ فتحي الطرابلسي : تساءل على الهدف من التحريض على تنفيذ قرارات الهدم، وتساءل عن غياب رئيس لجنة 

 األشغال بالبلدية.

 ـ أيمن الهمامي : تساءل عن عدم التناسق في عمل لجان البلدية.

 ـ رمزي العرفاوي : تساءل عن كيفية الحصول على عقار بلدي بطريقة قانونية.

 ـ مروان الحناشي : تساءل على مشروع التنوير الذي يخص منطقة وادي الزيتون متى سيبدأ.

 ـ حازم الورغي : تحدث عن وضعية البنية التحتية من طرقات وتنوير عمومي.

ثم اختتم السيد محمد المانسي رئيس البلدية الجلسة شاكرا السادة الحاضرين على تلبية الدعوة معبرا استعداده 

لدراسة اإلشكاليات المطروحة مع المصالح المعنية إليجاد الحلول الكفيلة لمعالجتها في حدود اإلمكانيات المتاحة 

. 

 ورفعت الجلسة في حدود الساعة منتصف النهار.         

 تستور في :                                 

 رئيس البلدية                                                                

                                                                

                                                                 محمد المانسي


