المادة 1
يسمى هذا النظام (نظام معدل لنظام مساءلة رؤساء وأعضاء المجالس البلدية والمجالس المحلية لسنة  )8112ويقرأ مع النظام
رقم ( )28لسنة  8112المشار اليه فيما يلي بالنظام األصلي نظاما واحدا ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 8
تعدل المادة ( )8من النظام األصلي بإضافة كلمة (رئيس) قبل كلمة (اللجنة) الواردة في تعريف (الرئيس) الوارد فيها.

المادة 3
يلغى نص المادة ( )4من النظام األصلي ويستعاض عنه بالنص التالي:

المادة :4
أ .على الرئيس ،حسب مقتضى الحال ،االلتزام بما يلي:
 .1التقيد بالقوانين واألنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضى أيمنها وان يتابع ويراقب تنفيذها.
 .8تادية واجباته بدقة وأمانة والقيام بمتطلبات المنصب الذي يشغله .
 .3إحالة مخالفي القوانين واألنظمة الى المحاكم المختصة ،وفقا لإلجراءات القانونية وتنفيذ القرارات القضائية الصادرة بحقهم
.
 .4الدعوة الى اجتماعات المجلس في المواعيد التي يحددها ويعلن عنها.
 .5إعداد جدول أعمال اجتماعات المجلس وتبليغها الى األعضاء.
 .6اإلشراف على عمل اللجان المنبثقة عن المجلس واللجان التي لها عالقة بعمل البلدية أو المجلس المحلي.
 .2عرض مشاريع الخدمات وأي مشاريع أخرى على المجلس حسب أولوياتها مراعيا في ذلك العدالة في التوزيع والكثافة
السكانية وإنتاجية المشروع وأهميته .
 .2عرض المراسالت المرفوعة له من المدير التنفيذي للبلدية التي يتطلب عرضها على المجلس التخاذ القرارات الالزمة
بشأنها.
 .9المحافظة على اموال البلدية المنقولة وغير المنقولة بما فيذلك موجودات البلدية وآلياتها ،وعدم السماح باستعمال هذه
االموال اال لألغراض المتعلقة بعمل البلدية وان يتخذ اإلجراءات الالزمة لحماية وتحقيق اموال البلدية وتحصيلها .
 .11عدم مخاطبة رئاسة الوزراء أو أي منظمة أو مؤسسة أو هيئة أجنبية خارج البالد اال من خالل الوزير.
 .11أخذ موافقة الوزر المسبقة على المشاركة في أي مؤتمر أو ندوة او اجتماع او حلقة دراسية أو مهمة استطالعية او
االنتساب الى أي منظمة او اتحاد بلديات او التآخي مع أي بلدية اذا كان ذلك خارج المملكة .

 .18على رئيس البلدية التفرغ ألعمال المجلس البلدي خالل الدوام الرسمي وخارج اوقات الدوام الرسمي اذا اقتضت الحاجة
أو طبيعة العمل ذلك.
 .13عرض مشروع موازنة البلدية والميزانية العمومية على المجلس إلقرارها قبل بداية السنة المالية وان يرفعها الى الوزير
للمصادقة عليها.
 .14عرض خطة البلدية االستراتيجية ومشروع دليل االحتياجات المحلية على المجلس إلقرارها.
 .15منح التصاريح الالزمة لمباشرة أعمال حفر الطرق لمد شبكات المياه والكهرباء والصرف الصحي وغيرها لقاء كفالة
تضمن إعادة الحال إلى ما كان عليه وعلى نفقة طالب الترخيص.
 .16االلتزام بتنفيذ القرارات الصادرة عن المجلس حسب األصول.
 .12تقديم إقرار عن ذمته المالية للجهات المختصة خالل الموعد المحدد لذلك.
 .12اإلفصاح للمجلس عن أي مخالفات مالية أو قانونية.
 .19تمكين رئيس المجلس المحلي من القيام بالمهام والواجبات المناطة به بمقتضى أحكام التشريعات المعمول بها .
ب .على رئيس المجلس المحلي التواجد في منطقة المجلس المحلي بالقدر الذي يمكنه من انجاز المهام والواجبات المناطة به
بمقتضى أحكام التشريعات المعمول بها .

المادة 4
تعدل الفقرة (ب) من المادة ( )5من النظام األصلي بإلغاء كلمة (المجلس) الواردة فيها واالستعاضة عنها بكلمة (البلدية).
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