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  2018ماي  09المؤرخ بتاريخ   2018لسنة   29عمال بمقتضيات القانون األساسي عدد

في اطار تطبيق مقتضيات الحجر الصحي الموجه  والمتعلق بمجلة الجماعات المحلية ،و 

وحيث تعذر انعقاد الجلسة التمهيدية األولي بحضور المواطنين  فان المجلس البلدي ببوشمة  

عن طريق مكتب الضبط   ة الي  ايداع تساؤالتهم  و مقترحاتهمدعا متساكني المنطقة البلدي 

 الموضوعة في الغرض .  أو بتعمير اإلستمارة 

 وكانت تدخالت المواطنين و مقترحاتهم كاآلتي: 

 . 1هيثم الشحومي : تسوية وضعية المنازل القريبة من خطوط الضغط العالي بحي النور   -

 . 1بيد بقية حي النور  محمد بوبكري :يتسائل عن موعد إنطالق تع -

مارس و بالتحديد    2ابوبكر دباغي : عملية رفع الفضالت غير منتظمة خاصة بحي  -

 الشارع المحاذي للسكة الحديدية و يطلب تدارك النقائص في ذلك. 

عبد هللا الغرياني : ال يتم رفع الفواضل المنزلية بصفة يومية مع وضع حاويات كبيرة  -

 . (نهج اريانةمارس  2حي   )لوضع الفضالت

 



 

 و كان رد علي التساؤالت كاآلتي : 

ة  الضغط العالي للشركة التونسي في ما يخص المساكن القائمة بالقرب من أعمدة  -

باألخيرة و علمت أنه يوجد مشروع لتغيير   فإن البلدية إتصلتللكهرباء و الغاز 

 مسار خطوط الضغط العالي وهو ما يعتبر الحل الجذري . 

فإن االشغال مبرمجة ضمن برنامج تهذيب و تجديد   1بالنسبة لتعبيد بقية حي النور   -

 و سيتم التنفيذ في األشهر القليلة القادمة. االحياء السكنية المنفذ من طرف الوكالة 

يخص النقائص الحاصلة في منظومة رفع الفضالت فإن بلدية بوشمة   و أخيرا فيما -

منظومة رفع الفضالت حيث أنها  البلدي و تعصير تسعي جاهدة لتحسين اآلداء 

ستتحصل علي شاحنة ضاغطة و الة جارفة ضمن الصفقة اإلطارية عن طريق  

شترك  صندوق القروض و مساعدة الجماعات المحلية باإلضافة الي إعداد برنامج م

بين البلدية و شركة او ام في المنتصبة بالمنطقة و جمعية إرادة و مواطنة يتضمن  

 دعم عيني لفائدة البلدية في النفس الغرض. 

 رئيس المجلس البلدي                                                  

 


