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  2019الجلسة التمهيدية للدورة العادية الثالثة لسنة 

 27/07/2019 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 2019بالبرامج البلدية"، و في هذا اإلطار عقدت الجلسة التمهيدية للدورة العادية الثالثة لسنة 

 على الساعة العاشرة صباحا بقاعة الجلسات بالبلدية برئاسة السيد محمد 2019 جويلية 27بتستور يوم السبت 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           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 و الفتات بجميع 

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

 اإلجتماعي الفايسبوك.

 

 كلمة السيد رئيس البلدية:

 ـ الترحم على المغفور له السيد محمد الباجي قائد السبسي رئيس الجمهورية التونسية .

 ـ متابعة تنفيذ المشاريع المزمع انجازها وأهمها تهذيب المدينة العتيقة . 

 ـ  بعث مشروع رسكلة النفايات بالشراكة مع بلدية لسكار الفرنسية.

 ـ التحضير للقيام بمجسم في مدخل المدينة.

 ـ إدراج بلدية تستور ضمن البلديات السياحية.

 ـ معاينة ميدانية لثالثة خبراء فرنسيين للمدينة العتيقة إلعادة تهيئتها .



  UNISCOـ العمل على تسجيل تستور في قائمة التراث العالمي 

 

 

 تدخل المواطنــون:

 ـ يوسف الشريف :

 تطرق إلى موضوع النظافة و ذكر أنه تزايد تراكم األوساخ ، 

 ـ قيس الجبالي :

تطرق إلى موضوع اإلنارة، الطريق، و المصب النهائي بوادي الزرقاء وعلى ضرورة القيام بحملة نظافة استثنائية 

 بوادي الزرقاء

 البحري ميالد :تساءل على  حقيقة مشروع المجسم بمدخل مدينة تستور

 ـ عبدالرزاق الغالي : ثمن التطور الملحوظ على مستوى نظافة مدينة تستور

 

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


