الفصل  3ـ يتضمن ملف اﻻنتزاع وجوبا الوثائق التالية :

بمقتضى قرار من وزير النقل مؤرخ في  1مارس .2017
كلف السيد مهذب غرس الله ،تقني رئيس ،بمهام كاهية مدير
باﻹدارة الجهوية للنقل بوﻻية سوسة.
عمﻼ بأحكام الفصل  4من اﻷمر عدد  1684لسنة 2008
المؤرخ في  22أفريل  ،2008يتمتع المعني باﻷمر بالمنح
واﻻمتيازات المرتبطة بخطة كاهية مدير إدارة مركزية.
بمقتضى قرار من وزير النقل مؤرخ في  1مارس .2017
كلفت السيدة عزيزة الزديني ولدت العيادي ،متصرف مستشار،
بمهام كاهية مدير التكوين وتطوير الكفاءات باﻹدارة العامة
للشؤون اﻹدارية والمالية والوسائل العامة بوزارة النقل.

قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في  13مارس  2017يتعلق بضبط
الوثائق المكونة لملف اﻻنتزاع من أجل المصلحة العمومية.

إن رئيس الحكومة،
بعد اﻻطﻼع على الدستور،
وعلى القانون عدد  53لسنة  2016المؤرخ في  11جويلية
 2016المتعلق باﻻنتزاع من أجل المصلحة العمومية وخاصة
الفصل  17منه،
وعلى اﻷمر الرئاسي عدد  107لسنة  2016المؤرخ في 27
أوت  2016المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،

وعلى اﻷمر الحكومي عدد  1302لسنة  2016المؤرخ في 2
ديسمبر  2016المتعلق بضبط صﻼحيات كاتب الدولة ﻷمﻼك
الدولة والشؤون العقارية،
وعلى رأي كاتب الدولة ﻷمﻼك الدولة والشؤون العقارية.

قرر ما يلي :

الفصل اﻷول ـ يضبط هذا القرار الوثائق المكونة لملف
اﻻنتزاع من أجل المصلحة العمومية المنصوص عليها بالفصل 17
من القانون عدد  53لسنة  2016المؤرخ في  11جويلية 2016
المتعلق باﻻنتزاع من أجل المصلحة العمومية.
الفصل  2ـ تتولى الجهة صاحبة المشروع توجيه طلب إلى
الوزارة المكلفة بأمﻼك الدولة في العقارات الﻼزمة ﻹنجاز المشروع
مرفقا بملف اﻻنتزاع.
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ـ مذكرة مفصلة ودقيقة حول النواحي الفنية والمالية للمشروع
أو البرنامج المزمع إنجازه تبين بوضوح توفر عنصر المصلحة
العمومية.

ـ أمثلة موقعية للمشروع في عشرة ) (10نظائر تبين الدوائر
الترابية للجماعات المحلية المعنية.

ـ المثال القطعي العام للمشروع في عشرة ) (10نظائر يبين
حدود المشروع والقطع الﻼزمة ﻹنجازه.

ـ قائمة بيانية للقطع الﻼزمة ﻹنجاز المشروع في عشرة )(10
نظائر تحدد أعداد القطع حسب المثال القطعي وموقعها
ومساحتها وطبيعتها القانونية وصبغتها وأسماء مالكيها أو مالكيها
المحتملين وقيمتها والحقوق الموظفة عليها.
ـ الوثائق التي يستدل بها على ملكية العقارات الﻼزمة ﻹنجاز
المشروع )عقود الملكية ـ حجج الوفايات ـ شهائد الملكية إن كان
العقار مسجﻼ ـ قرارات تصفية اﻷحباس ـ أو أمر إكساب المجموعة
الشخصية المعنوية ـ اﻷحكام القضائية.(...

ـ تقرير اﻻختبار المعد من قبل خبير أمﻼك الدولة أو خبير
عدلي أو أكثر يتم تسميته بمقتضى إذن قضائي.

ـ اﻷبحاث الضرورية وجميع الوثائق التي أمكن الحصول عليها
والتي من شأنها أن تفيد أعضاء لجنة اﻻقتناء لفائدة المشاريع
العمومية المعنية في بيان الحالة المادية والقانونية للعقارات المزمع
انتزاعها.

ـ وثيقة تعيين ممثل صاحب المشروع بلجنة اﻻقتناء لفائدة
المشاريع العمومية.
الفصل  4ـ ينشر هذا القرار بالرائد الرسمي للجمهورية
التونسية.
تونس في  13مارس .2017
رئيس الحكومة

يوسف الشاهد

قرار من رئيس الحكومة مؤرخ في  13مارس  2017يتعلق
بضبط تركيبة لجنة اﻻقتناء لفائدة المشاريع العمومية
وإجراءات سير عملها.
إن رئيس الحكومة،
بعد اﻻطﻼع على الدستور،
وعلى القانون عدد  53لسنة  2016المؤرخ في  11جويلية
 2016المتعلق باﻻنتزاع من أجل المصلحة العمومية وخاصة
الفصل  16منه،
وعلى اﻷمر الرئاسي عدد  107لسنة  2016المؤرخ في 27
أوت  2016المتعلق بتسمية رئيس الحكومة وأعضائها،
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