اململكة املغربية
وزارة الداخلية
والية جهة طنجة تطوان احلسيمة
عمالة طنجة أصيلة

جماعة طنجة

طنجة يف:

إعــالن

طبقاً لمقتضيات المادة  48من القانون التنظيمي رقم  113.14المتعلق بالجماعات الصادر بتنفيذه الظهير
الشريف رقم  1.15.85الصادر في  20رمضان 1436هـ الموافــق ل ـ 07يوليوز 2015م ،يُعلن رئيس جماعة
طنجة إلى علم العموم أن مجلس جماعة طنجة سيعقد أشغال دورتو العادية لشهر أكتوبر 2018م ،بقاعة
االجتماعات بالطابق السابع بمقر جماعة طنجة ،في جلستين وذلك حسب الجدولة الزمنية أسفلو.
الجدولة الزمنية للجلسات
الجلسة

المدة

تاريخ

النقط المدرجة

الجلسة

الزمنية
للجلسة

*عرض إخباري لرئيس المجلس.

 -المصادقة على نزع ملكية األراضي الالزمة للوعاء العقاري للمحطة الطرقية الجديدة للمسافرين.

 -تحديد حدود الطرق العامة.

 المصادقة على تسوية الوضعية القانونية للقطعة األرضية موضوع الرسم العقاري عدد 06/64923والمخصصة لدار الحي السعادة.

األولى

الخميس

 04أكتوبر
2018

 -تحيين مقرر المجلس عدد  2016/49بتاريخ  13يوليوز 2016

 المصادقة على اقتناء العقارات الالزمة لبناء مركز تسليم الكهرباء بطريق تطوان لفائدة شركةأمانديس باسم ولفائدة السلطة المفوضة.

 -تسمية الشوارع واألزقة.

من العاشرة
()10

صباحاً
إلى الثانية
( )14من
بعد الزوال

 مراجعة اتفاقية الشراكة بين المجلس الجماعي لمدينة طنجة ووزارة األسرة والتضامن والمساواةوالتنمية االجتماعية لتوفير الولوجيات لفائدة األشخاص في وضعية إعاقة.

 إعطاء الصالحية للسيد الرئيس قصد التعاقد مع مكتب للمفوضين القضائيين للقيام بإجراءاتالمعاينة والتبليغ لفائدة جماعة طنجة.

 الدراسة والمصادقة على مشروع ميزانية سنة . 2019 -مراجعة القرار الجبائي.

الثانية

الخميس

 18أكتوبر
2018

 -إجراء تحويالت بميزانية سنة .2018

من العاشرة
()10

 -استصدار مقرر يقضي بتطبيق أسعار االحتالل المؤقت للملك الجماعي العام المحددة بمقتضى

صباحاً
إلى الثانية

 -المصادقة على الحساب الخصوصي الخاص ببيع األراضي.

( )14من

القرار الجبائي عدد  17/630بتاريخ  29دجنبر  2017على الملزمين بالرسم المذكور برسم سنة

.2017

 -المصادقة على منح الجمعيات.

 -مراجعة دفتر الشروط العامة لبيع بعض األراضي الجماعية.

 -المصادقة على قرار بشأن تحديد مواقع رمي الردمة واألتربة ومخلفات البناء.

بعد الزوال

 المصادقة على دفتر التحمالت والشروط الخاص باستغالل المحالت التجارية الواقعة بالمنتزهالترفيهي بالرميالت.

 المصادقة على دفتر الشروط العامة الستغالل القاعة المغطاة الزياتن. اقتناء الوعاء العقاري للقطعة األرضية ذات الرسم العقاري عدد  G/12227التابعة ألمالكاألحباس لبناء مركز إيداع ونقل النفايات.

 -دراسة العريضة المقدمة من طرف جمعية انطالقة االجتماعية والتنموية بطنجة حول تخصيص

جزء من المشاريع المزمع إنجازىا من قبل جماعة طنجة فوق تراب مقاطعة بني مكادة بتشارك مع

المجتمع المدني.

 -مراجعة النظام الداخلي للمجلس.

*عرض حول القضايا المرفوعة ضد جماعة طنجة.

والسالم./.

