تاونات 2،مايو 2016

املرونة و السرعة في دراسة ملفات طلبات الترخيص دعامة للفعالية و النجاعة االقتصادية
في إطار اللقاءات التواصلية التي دأب السيد إدريس مرون وزير التعمير وإعداد التراب الوطني تنظيمها مع موظفي الوكاالت
الحضرية ،عقد السيد الوزير لقاءات مع أطر الوكالة الحضرية لتازة بمقر ملحقتها بإقليم تاونات على هامش أشغال
املجلس اإلداري للوكالة الحضرية لتازة املنعقد بمقر عمالة تاونات يوم  2مايو .2016
وقد كان هذا اللقاء مناسبة ألقى خاللها السيد الوزير كلمة هنأ من خاللها مدير الوكالة الحضرية وكافة أطرها بنجاح
أشغال الدورة الرابعة عشرة للمجلس اإلداري ،كما قدم خاللها كلمة توجيهية ملوظفي هذه املؤسسة حول القضايا التي تهم
تدبير قطاع التعمير باملجال الترابي للوكالة ،وقد ركز في كلمته على اتخاد كافة التدابير واإلجراءات من أجل النهوض بقطاع
التعمير والبناء وحثه على تبسيط املساطر والسالسة واملرونة في دراسة ملفات طلبات الترخي مع االكتفاء ،خالل إبداء
رأي الوكالة الحضرية  ،باملالحظات املتعلقة بالجانب التعميري دون الخوض في القضايا التي لها عالقة باملصالح األخرى.
من جهة أخرى دعى السيد الوزير إلى العمل وبشكل فوري على مباشرة إعادة النظر ،بتنسيق مع املنظومة املحلية ،في
دراسة كل ملفات طلبات الترخي التي تم رفضها منذ سنة  2013من طرف اللجن املختصة ،والتدقيق في مختلف مسببات
رفضها والعمل على دراسة إمكانية املوافقة عليها تشجيعا لالستثمار ومساهمة في خلق فرص الشغل من طرف هذا القطاع
الحيوي.
ومن أجل االستجابة ملتطلبات الحكامة الجيدة لإلدارة العمومية حث السيد الوزير على إيالء عناية خاصة لتحسين ظروف
استقبال املواطنين الوافدين على املؤسسة واالنصات ملطالبهم ودراسة طلباتهم.
على إثر ذلك استمع السيد الوزير لهواجس املوظفين وانتظاراتهم والتي همت باألساس مراجعة النظام األساس ي املنظم
للوكاالت الحضرية ومختلف القضايا املهنية التي تشغل بال املوظفين.
من جانبه شكر السيد محمد طيطة مدير الوكالة الحضرية لتازة السيد الوزير على االهتمام الذي يوليه للموارد البشرية
للوكالة الحضرية وهنأ في الوقت ذاته أطر املؤسسة على الثقة التي يحضون بها من طرف كل الفرقاء داعيا إياهم إلى
مضاعفة جهودهم للنهوض بهذا القطاع الحيوي.

