الحمهورية التونسية
وزارة الشؤون المحلية
بلدية سوسة

قــــــــــــــــــــــــــــرار
إن رئيس النيابة الخصوصية ببلدية سوسة
صة منها القانون عدد 65
بعد اطالعه على القانون عدد  33لسنة  1975المؤرخ في  14ماي  1975المتعلق بالقانون األساسي لميزانية الجماعات المحلية كما ت ّم تنقيحه بالنصوص الالّحقة و خا ّ
لسنة  2007المؤرخ في  18ديسمبر 2007
ّ
المتعلق بضبط صيغة و تبويب ميزانيات الجماعات المحليّة
المؤرخ في  31مارس  2008و
و على القرار المشترك لوزير الداخلية و التنمية المحلية و وزير الماليّة
ّ
وعلى مداولة مجلس النيابة الخصوصية المنعقد بتاريخ  19فيفري 2016
و على ميزانية 2016

قـــــــــرر ما يلـــــــــــــــي
ّ
األول  :ترفع تقديرات موارد ميزانية سنة  2016من  42.440.500,000د إلى  44.733.432,862د أي بزيادة قدرها 2.292.932,862د مفصلة كما يلي :
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الباب 23
الباب 26

موارد السنة
السياحة
الرياضة و التربية البدنية

1,104,000.000
117,000.000
1,100,600.000

جملة التنقيحـــــــــــات

2,292,932.862

الفصل الثاني  :ترفع تقديرات نفقات ميزانية سنة  2016تع ّهدا من  6.964.700,000د إلى  7.755.200,000د أي بزيادة قدرها  790.500,000د و دفعا من
 42.440.500,000د إلى  44.733.432,862د أي بزيادة قدرها  2.292.932,862د مفصلة كما يلي :
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تجهيزات إدارية
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اقتناء معدات النظافة و الطرقات

06606

02

اقتناء معدات و تجهيزات أخرى

06610

01

75,000.000

70,000.000

100,000.000

44,100.000

دفعا

تعهدا

23,000.000
75,000.000

164,903.919

-

-

-

144,100.000

اإلنارة العمومية

-

-

004 06610

أشغال الصيانة و التعهد

-

-

002 06612
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الرياضة و التربية البدنية
الشباب
جملة التنقيحات

1,100,600.000
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الفصل الثالث  :الكاتب العام للبلدية و محاسبها مكلفان كل فيما يخصه بتنفيذ هذا القرار
قرار سلطة اإلشراف
محاسب البلدية

وزير المالية

201,500.000
319,100.000
117,149.814

1,149.814

790,500.000

وزير الشؤون المحلية

233,000.000
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199,700.000

اقتناء معدات و تجهيزات أخرى
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990,116.000

رئيس النيابة الخصوصية

267,000.000
1,921,238.129
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