
CCoommppttee  rreenndduu    dduu  ccoonnsseeiill  mmuunniicciippaall    

DDuu    LLuunnddii  11eerr    MMaarrss  22002211  

  

LL’’aann  ddeeuuxx  mmiill  vviinnggtt  eett  uunn,,    llee  PPRREEMMIIEERR    MMAARRSS  àà  1188  hheeuurreess,,  llee  CCoonnsseeiill  MMuunniicciippaall  ddee  llaa  ccoommmmuunnee  ddee  
LL’’EEGGUUIILLLLEE,,  ddûûmmeenntt  ccoonnvvooqquuéé  ss’’eesstt  rrééuunnii  àà  llaa  ssaallllee  ddeess  ffêêtteess  ddee  ll’’EEgguuiillllee  ssuurr  SSeeuuddrree,,  ssoouuss  llaa  
pprrééssiiddeennccee  ddee  MMoonnssiieeuurr  JJoonnaatthhaann    MMAALLAAGGNNOOUUXX,,  MMaaiirree..  
PPrréésseennttss  ::  MMeess  CC..  BBAAIILLLLAARRGGEEAAUU,,  DD..  BBEELLTTOONN,,  VV..  CCLLOOPPEEAAUU,,  LL..  MMOOUUFFFFLLEETT,,  AA..  QQUUIILLLLEETT,,    MMrrss  
DD..  GGUUIILLLLAAUUDD,,  CC..  LLEEFFEEVVRREE,,  AA..  LLEEVVEEIILLLLEE,,  JJ..  MMAALLAAGGNNOOUUXX,,  PP..  MMAANNCCEEAAUU,,  AA  MMAARRCC,,  AA..  RRAAVVOOUUNNAA,,  
RR..SSOOUULLIIVVEETT  
AAbbsseennttss--eexxccuussééss  aavveecc  ppoouuvvooiirr  ::  CC..  GGRRAASSSSIIOOTT  ((ppoouuvvooiirr  ddoonnnnéé  àà  CC..  BBAAIILLLLAARRGGEEAAUU)),,  RR..  BBUURREEAAUU  
((ppoouuvvooiirr  ddoonnnnéé  àà  PP..  MMAANNCCEEAAUU)),,  
SSeeccrrééttaaiirree  ddee  ssééaannccee  ::  CCyyrriill  LLEEFFEEVVRREE  
  

OORRDDRREE  DDUU  JJOOUURR  
  

    CCrrééaanncceess  iirrrrééccoouuvvrraabblleess  ––  aaddmmiissssiioonnss  eenn  nnoonn--vvaalleeuurrss    NN°°  2200221100330011  

MMoonnssiieeuurr  llee  MMaaiirree  eexxppoossee  aauu  CCoonnsseeiill  MMuunniicciippaall  ::  
AA  llaa  ddeemmaannddee  ddee  MM..  LLee  TTrrééssoorriieerr  ddee  RRooyyaann,,  uunn  ééttaatt  ddee  ccrrééaanncceess  àà  aaddmmeettttrree  eenn  nnoonn--vvaalleeuurr  eesstt  
ddoonncc  ssoouummiiss  aauu  CCoonnsseeiill  mmuunniicciippaall,,  ppoouurr  uunn  mmoonnttaanntt  ddee  11  228822..1188  €€..  SSuurr  llaa  bbaassee  ddee  cceess  éélléémmeennttss,,  iill  
eesstt  pprrooppoosséé  aauu  CCoonnsseeiill  mmuunniicciippaall  ddee  bbiieenn  vvoouullooiirr  ::    
--  aapppprroouuvveerr  ll’’aaddmmiissssiioonn  eenn  nnoonn--vvaalleeuurr  ddee  ccrrééaanncceess  ppoouurr  uunn  mmoonnttaanntt  gglloobbaall  ddee  11  228822..1188  €€  
  --  llee  mmoonnttaanntt  ccoorrrreessppoonnddaanntt  eesstt  iinnssccrriitt  aauu  bbuuddggeett  22002211  aauu  cchhaappiittrree  6655,,  aarrttiiccllee  ::  66554411  ––
««  CCrrééaanncceess  aaddmmiisseess  eenn  nnoonn--vvaalleeuurr  »»  
LLee  CCoonnsseeiill  mmuunniicciippaall,,  aapprrèèss  eenn  aavvooiirr  ddéélliibbéérréé,,    
  --  AApppprroouuvvee  ll’’aaddmmiissssiioonn  eenn  nnoonn--vvaalleeuurr  ddee  ccrrééaanncceess  ppoouurr  uunn  mmoonnttaanntt  gglloobbaall  ddee    11  228822..1188€€..    
--    DDiirree  qquuee  llee  mmoonnttaanntt  ccoorrrreessppoonnddaanntt  eesstt  iinnssccrriitt  aauu  bbuuddggeett  ccoommmmuunnaall  22002211  aauu  cchhaappiittrree  6655,,  
aarrttiiccllee  ::  66554411  ––  CCrrééaanncceess  aaddmmiisseess  eenn  nnoonn--vvaalleeuurr..  

RRééssuullttaatt  dduu  vvoottee  ::  --PPoouurr  ::  1155    --CCoonnttrree  ::  00      --AAbbsstteennttiioonn  ::  00  

  

    CCrrééaanncceess  iirrrrééccoouuvvrraabblleess  ––  EEffffaacceemmeenntt  ddee  ddeetttteess      NN°°  2200221100330022  

MMoonnssiieeuurr  llee  MMaaiirree  eexxppoossee  aauu  CCoonnsseeiill  mmuunniicciippaall  ::    
LL’’eeffffaacceemmeenntt  ddee  llaa  ddeettttee  ((ccrrééaannccee  éétteeiinnttee)),,  pprroonnoonnccéé  ppaarr  llee  jjuuggee,,  ss’’iimmppoossee  àà  llaa  ccoolllleeccttiivviittéé  
ccrrééaanncciièèrree,,  qquuii  eesstt  tteennuuee  ddee  llee  ccoonnssttaatteerr..  LLee  ttrrééssoorriieerr  mmuunniicciippaall  aa  iinnffoorrmméé  llaa  ccoommmmuunnee  dd’’uunnee  
ddéécciissiioonn  dduu  jjuuggee  eett  ssoolllliicciittee  ll’’aaddooppttiioonn  dd’’uunnee  ddéélliibbéérraattiioonn  ccoonnssttaattaanntt  ll’’eeffffaacceemmeenntt  ddee  cceettttee  ddeettttee  ::    
3355..2200  €€  
LLee  CCoonnsseeiill  mmuunniicciippaall,,    aapprrèèss  eenn  aavvooiirr  ddéélliibbéérréé,,  llee  CCoonnsseeiill  MMuunniicciippaall  ::  
  --  CCoonnssttaattee  ll’’eeffffaacceemmeenntt  ddee  llaa  ddeettttee  ppoouurr  uunn  mmoonnttaanntt  ddee    3355..2200  €€    
  --  DDiitt  qquuee  llaa  ddééppeennssee  ccoorrrreessppoonnddaannttee  sseerraa  ccoonnssttaattééee  ssuurr  llee  bbuuddggeett  22002211  aauu  ccoommppttee  66554422  ::  
««  ccrrééaanncceess  éétteeiinntteess  »»  



RRééssuullttaatt  dduu  vvoottee  ::  --PPoouurr  ::  1155    --CCoonnttrree  ::  00      --AAbbsstteennttiioonn  ::  00  
  

    DDeemmaannddee  ddee  rreemmiissee  ggrraacciieeuussee  dduu  ddééffiicciitt  ddee  llaa  rrééggiiee  ««    RReecceetttteess  ddiivveerrsseess  »»    NN°°  
2200221100330033  
VVuu  llee  ddééccrreett  NN°°  6622--11558877  dduu  2299  ddéécceemmbbrree  11996622,,  mmooddiiffiiéé  ppoorrttaanntt  rrèègglleemmeenntt  ggéénnéérraall  ssuurr  llaa  
ccoommppttaabbiilliittéé  ppuubblliiqquuee,,    
VVuu  llee  ddééccrreett  NN°°  22000088--222277  dduu  55  mmaarrss  22000088  rreellaattiiff  àà  llaa  rreessppoonnssaabbiilliittéé  ppeerrssoonnnneell  eett  ppééccuunniiaaiirree  ddeess  
rrééggiisssseeuurrss,,  
CCoonnssiiddéérraanntt  qquu’’uunn  ddééffiicciitt  ddee  5500  €€  aa  ééttéé  ccoonnssttaattééee  ddaannss  llaa  ccaaiissssee  ddee  llaa  rrééggiiee  ««  ddiivveerrsseess  »»  eett  qquu’’iill  ffaaiitt  
ssuuiittee  àà  uunn  vvooll  aavveecc  eeffffrraaccttiioonn  dduu  bbââttiimmeenntt,,  ccoonnssttaattéé  llee  2288//0077//22001188,,    
AApprrèèss  ddéélliibbéérraattiioonn,,  llee  CCoonnsseeiill  MMuunniicciippaall    aacccceeppttee  ll’’aappuurreemmeenntt  dduu  ddééffiicciitt  qquuii  ffeerraa    ll’’oobbjjeett  dd’’uunn  mmoonnttaanntt  
ddee  5500  €€  aauu  ccoommppttee  66771188  dduu  bbuuddggeett  ccoommmmuunnaall  22002211..  

RRééssuullttaatt  dduu  vvoottee  ::  --PPoouurr  ::  1155    --CCoonnttrree  ::  00      --AAbbsstteennttiioonn  ::  00  

  
  CCAARRAA  ::    DDeemmaannddee  ddee  ffoonnddss  ddee  ccoonnccoouurrss  àà  llaa  CCoommmmuunnaauuttéé  dd’’AAgggglloomméérraattiioonn  RRooyyaann  
AAttllaannttiiqquuee  ppoouurr  llaa  rrééhhaabbiilliittaattiioonn  ddee  ll’’aatteelliieerr  ccoommmmuunnaall  NN°°  2200221100330044  
PPaarr  llaa  ddéélliibbéérraattiioonn  eenn  ddaattee  dduu  1122//1111//22001199,,  llaa  ccoommmmuunnee  ddee  LL’’EEGGUUIILLLLEE  aa  ddéécciiddéé  ddee  pprrooccééddeerr  àà  llaa  
rrééaalliissaattiioonn  ddeess  ttrraavvaauuxx  ddee  rrééhhaabbiilliittaattiioonn  ddee  ll’’aatteelliieerr  ccoommmmuunnaall..  
LLaa  CCoommmmuunnaauuttéé  dd’’AAgggglloomméérraattiioonn  RRooyyaann  AAttllaannttiiqquuee  aa  ccoonnffiirrmméé  qquuee  ll’’ooppéérraattiioonn  eennvviissaaggéé  ééttaaiitt  
éélliiggiibbllee  àà  ll’’aattttrriibbuuttiioonn  dd’’uunn  ffoonnddss  ddee  ccoonnccoouurrss..  
AApprrèèss  eenn  aavvooiirr  ddéélliibbéérréé,,  llee  CCoonnsseeiill  MMuunniicciippaall  ddéécciiddee  ::  
--  ddee  ssoolllliicciitteerr  ll’’ooccttrrooii  dduu  ffoonnddss  ddee  ccoonnccoouurrss  ddee  llaa  CCoommmmuunnaauuttéé  dd’’AAgggglloomméérraattiioonn  RRooyyaann  AAttllaannttiiqquuee  
ppoouurr  llaa  rrééaalliissaattiioonn  ddeess  ttrraavvaauuxx  ddee  rrééhhaabbiilliittaattiioonn  ddee  ll’’aatteelliieerr  ccoommmmuunnaall  
--  dd’’aapppprroouuvveerr  llaa  ccoonnvveennttiioonn  ddee  vveerrsseemmeenntt  dduu  ffoonnddss  ddee  ccoonnccoouurrss  ccoorrrreessppoonnddaannttee,,  
--  dd’’aauuttoorriisseerr  mmoonnssiieeuurr  llee  mmaaiirree  àà  ssiiggnneerr  ttoouuss  lleess  ddooccuummeennttss  ss’’yy  rraappppoorrttaanntt..  

RRééssuullttaatt  dduu  vvoottee  ::  --PPoouurr  ::  1155    --CCoonnttrree  ::  00      --AAbbsstteennttiioonn  ::  00  

  

    DDeemmaannddee  ddee  ffoonnddss  ddee  ccoonnccoouurrss  àà  llaa    CCoommmmuunnaauuttéé  dd’’AAgggglloomméérraattiioonn  RRooyyaann  
AAttllaannttiiqquuee  ppoouurr  llaa  rrééhhaabbiilliittaattiioonn  ddeess  bbuurreeaauuxx  dduu  mmaaiirree  eett  ddeess  aaddjjooiinnttss    NN°°  2200221100330055  
PPaarr  llaa  ddéélliibbéérraattiioonn  eenn  ddaattee  dduu      ,,  llaa  ccoommmmuunnee  ddee  LL’’EEGGUUIILLLLEE  aa  ddéécciiddéé  ddee  pprrooccééddeerr  àà  llaa  rrééaalliissaattiioonn  
ddeess  ttrraavvaauuxx  ddee  rrééhhaabbiilliittaattiioonn  ddeess  bbuurreeaauuxx  ddeess  éélluuss..  
LLaa  CCoommmmuunnaauuttéé  dd’’AAgggglloomméérraattiioonn  RRooyyaann  AAttllaannttiiqquuee  aa  ccoonnffiirrmméé  qquuee  ll’’ooppéérraattiioonn  eennvviissaaggéé  ééttaaiitt  
éélliiggiibbllee  àà  ll’’aattttrriibbuuttiioonn  dd’’uunn  ffoonnddss  ddee  ccoonnccoouurrss    
AApprrèèss  eenn  aavvooiirr  ddéélliibbéérréé,,  llee  CCoonnsseeiill  MMuunniicciippaall  ddéécciiddee  ::  
--  ddee  ssoolllliicciitteerr  ll’’ooccttrrooii  dduu  ffoonnddss  ddee  ccoonnccoouurrss  ddee  llaa  CCoommmmuunnaauuttéé  dd’’AAgggglloomméérraattiioonn  RRooyyaann  AAttllaannttiiqquuee  
ppoouurr  llaa  rrééaalliissaattiioonn  ddeess  ttrraavvaauuxx  ddee  rrééhhaabbiilliittaattiioonn  ddeess  bbuurreeaauuxx  dduu  mmaaiirree  eett  ddeess  aaddjjooiinnttss,,  
--  dd’’aapppprroouuvveerr  llaa  ccoonnvveennttiioonn  ddee  vveerrsseemmeenntt  dduu  ffoonnddss  ddee  ccoonnccoouurrss  ccoorrrreessppoonnddaannttee,,  
--  dd’’aauuttoorriisseerr  mmoonnssiieeuurr  llee  mmaaiirree  àà  ssiiggnneerr  ttoouuss  lleess  ddooccuummeennttss  ss’’yy  rraappppoorrttaanntt..  

RRééssuullttaatt  dduu  vvoottee  ::  --PPoouurr  ::  1155    --CCoonnttrree  ::  00      --AAbbsstteennttiioonn  ::  00  

  



  CCAARRAA  ::    AAvviiss  ssuurr  llee  pprroojjeett  dduu  ppaaccttee  ddee  ggoouuvveerrnnaannccee  ddee  llaa  CCAARRAA  eett  sseess  
ccoommmmuunneess  mmeemmbbrreess  NN°°  2200221100330066  

MMoonnssiieeuurr  llee  MMaaiirree  iinnffoorrmmee  lleess  CCoonnsseeiilllleerrss  mmuunniicciippaauuxx  qquuee  llaa  llooii  EEnnggaaggeemmeenntt  eett  PPrrooxxiimmiittéé  dduu  2277  
ddéécceemmbbrree  22001199  oouuvvrree  llaa  ppoossssiibbiilliittéé  dd’’ééllaabboorreerr  uunn  ppaaccttee  ddee  ggoouuvveerrnnaannccee  eennttrree  lleess  ccoommmmuunneess  eett  lleess  
CCoommmmuunnaauuttééss  dd’’AAgggglloomméérraattiioonn  ddoonntt  lleess  mmooddaalliittééss  ssoonntt  pprréévvuueess  àà  ll’’aarrttiiccllee  LL55221111--1111--22  dduu  CCooddee  
GGéénnéérraallee  ddeess  CCoolllleeccttiivviittééss  TTeerrrriittoorriiaalleess..    
LLoorrss  dduu  ddeerrnniieerr  CCoonnsseeiill  ccoommmmuunnaauuttaaiirree,,  llee  2255  jjaannvviieerr  22002211,,  llee  pprroojjeett  dduu  ppaaccttee  ddee  ggoouuvveerrnnaannccee  aa  ééttéé  
pprréésseennttéé,,  mmiiss  aauu  ddéébbaatt  ppuuiiss  vvaalliiddéé  ;;  
AAffiinn  dd''eenn  ffiinnaalliisseerr  ll''aaddooppttiioonn,,  llee  pprroojjeett  ddee  ppaaccttee  eesstt    ttrraannssmmiiss  aauuxx  ccoommmmuunneess  mmeemmbbrreess  ppoouurr  aavviiss  
ddeess  ccoonnsseeiillss  mmuunniicciippaauuxx..  
LLee  CCoonnsseeiill  mmuunniicciippaall,,  aapprrèèss  eenn  aavvooiirr  ddéélliibbéérréé  ::  
--  EEmmeett  uunn  aavviiss  ffaavvoorraabbllee  ssuurr  llee  pprroojjeett  ddee  PPaaccttee  ddee  ggoouuvveerrnnaannccee  aapppprroouuvvéé  ppaarr  llee  CCoonnsseeiill  
ccoommmmuunnaauuttaaiirree  ddee  llaa  CCoommmmuunnaauuttéé  dd’’AAgggglloomméérraattiioonn  RRooyyaann  AAttllaannttiiqquuee  eenn  ddaattee  dduu  2255  jjaannvviieerr  22002211  eett  
ddoonntt  llee  pprroojjeett  eesstt  jjooiinntt  àà  llaa  pprréésseennttee..  

RRééssuullttaatt  dduu  vvoottee  ::  --PPoouurr  ::  77    --CCoonnttrree  ::  00    --AAbbsstteennttiioonn  ::  88  

  

    CCAARRAA  ::  ddééssiiggnnaattiioonn  ddeess  mmeemmbbrreess  ccoonnssttiittuuaanntt  llaa  ccoommmmiissssiioonn  ddee  ttrraavvaaiill  ««    GGeennss  dduu  
VVooyyaaggee  »»    NN°°  2200221100330077  
VVuu  llee  CCooddee  ggéénnéérraall  ddeess  ccoolllleeccttiivviittééss  tteerrrriittoorriiaalleess  eett  nnoottaammmmeenntt  sseess  aarrttiicclleess  LL..22112211--2222,,  LL..55221111--11  eett  
LL..55221111--4400--11,,  
LLee  ccoonnsseeiill  ccoommmmuunnaauuttaaiirree  ddee  llaa  CCoommmmuunnaauuttéé  dd''AAgggglloomméérraattiioonn  RRooyyaann  AAttllaannttiiqquuee  aa  ddéécciiddéé  ddee  ccrrééeerr  
uunnee  ccoommmmiissssiioonn  ddee  ttrraavvaaiill  eett  ddee  rrééfflleexxiioonnssuupppplléémmeennttaaiirree    ::  ««    GGeennss  dduu  VVooyyaaggeess  »»..  
LLee  CCoonnsseeiill  MMuunniicciippaall  ,,  aapprrèèss  eenn  aavvooiirr  ddéélliibbéérréé,,    

DDéécciiddee  
CCoommmmiissssiioonn  TTiittuullaaiirree  SSuuppppllééaanntt  

GGeennss  dduu  VVooyyaaggee  JJoonnaatthhaann  MMAALLAAGGNNOOUUXX  RRaapphhaaëëll  SSOOUULLIIVVEETT  
  

RRééssuullttaatt  dduu  vvoottee  ::  --PPoouurr  ::  1155    --CCoonnttrree  ::  00    --AAbbsstteennttiioonn  ::  00  

  
  CCoonnttrraatt  ddee  PPrreessttaattiioonn  ddee  sseerrvviicceess  ::  aaffffiicchhaaggee  FFuueerrtteess    NN°°  2200221100330088  
MMoonnssiieeuurr  llee  mmaaiirree    pprréésseennttee  aauu  ccoonnsseeiill  mmuunniicciippaall  llaa  ccoonnvveennttiioonn  pprrooppoossééee  ppaarr  llaa  ssoocciiééttéé  FFUUEERRTTEESS  
ppoouurr  ll’’iinnssttaallllaattiioonn  ddee  ««  SSuucceetttteess  dd’’aaffffiicchhaaggee  »»  ddaannss  llaa  ccoommmmuunnee..  MMoonnssiieeuurr  llee  mmaaiirree  éénnuummèèrree  lleess  lliieeuuxx  
dd’’iimmppllaannttaattiioonn..  CCeellllee  ssiittuuééee  ssuurr  llee  ppoorrtt  sseerraa  ddééppllaaccééee  àà  llaa  ppllaaccee  ddee  ll’’aarrrrêêtt  ddee  bbuuss..  
MMoonnssiieeuurr  llee  mmaaiirree  ddoonnnnee  lleeccttuurree  ddee  llaa  ccoonnvveennttiioonn..    
LLee  CCoonnsseeiill  MMuunniicciippaall,,    aapprrèèss  ddéélliibbéérraattiioonn,,    
    aauuttoorriissee  llee  mmaaiirree  àà  ssiiggnneerr  llaa  pprréésseennttee  ccoonnvveennttiioonn  aaiinnssii  qquuee  ttoouuss  lleess  ddooccuummeennttss  nnéécceessssaaiirreess  ss’’yy  
rraappppoorrttaanntt..  

RRééssuullttaatt  dduu  vvoottee  ::  --PPoouurr  ::  1155    --CCoonnttrree  ::  00    --AAbbsstteennttiioonn  ::  00  

  
  
  



    PPeerrssoonnnneell  ::  oouuvveerrttuurreess  ddee  ppoosstteess  
AAggeenntt  tteecchhnniiqquuee      NN°°  2200221100330099  ::      
VVuu  llaa  llooii  nn°°  8844--5533  dduu  2266  jjaannvviieerr  11998844,,  mmooddiiffiiééee  eett  nnoottaammmmeenntt  sseess  aarrttiicclleess  3344  eett  33--33  
VVuu  llee  ddééccrreett  22001155--11991122  dduu  2299  ddéécceemmbbrree  22001155  ppoorrttaanntt  ddiivveerrsseess  ddiissppoossiittiioonnss  rreellaattiivveess  aauuxx  aaggeennttss  
ccoonnttrraaccttuueellss  ddee  llaa  ffoonnccttiioonn  ppuubblliiqquuee  tteerrrriittoorriiaallee,,  
VVuu  llee  bbuuddggeett,,  
VVuu  llee  ttaabblleeaauu  ddeess  eemmppllooiiss  eett  ddeess  eeffffeeccttiiffss,,  
LLee  MMaaiirree  iinnffoorrmmee  ll’’aasssseemmbbllééee  ::  
CCoonnffoorrmméémmeenntt  àà  ll’’aarrttiiccllee  3344  ddee  llaa  llooii  dduu  2266  jjaannvviieerr  11998844,,  ssuussvviisséé  lleess  eemmppllooiiss  ddee  cchhaaqquuee  ccoolllleeccttiivviittéé  
oouu  ééttaabblliisssseemmeenntt  ssoonntt  ccrrééééss  ppaarr  ll’’oorrggaannee  ddéélliibbéérraanntt  ddee  llaa  ccoolllleeccttiivviittéé  oouu  ddee  ll’’ééttaabblliisssseemmeenntt..  
IIll  aappppaarrttiieenntt  ddoonncc  aauu  CCoonnsseeiill  MMuunniicciippaall  ddee  ffiixxeerr  ll’’eeffffeeccttiiff  ddeess  eemmppllooiiss  nnéécceessssaaiirreess  aauu  
ffoonnccttiioonnnneemmeenntt  ddeess  sseerrvviicceess..      
CCoonnssiiddéérraanntt  llaa  nnéécceessssiittéé  dd’’aassssuurreerr  lleess  mmiissssiioonnss  ssuuiivvaanntteess  ddee  ::  ccoonnttiinnuuiittéé  dduu  sseerrvviiccee  tteecchhnniiqquuee  ssuuiittee  
àà  uunn  aaggeenntt  iinnddiissppoonniibbllee  eenn  ccoonnggéé  ddee  lloonngguuee  dduurrééee,,  eett  uunn  aaggeenntt  ppaarrttii  eenn  rreettrraaiittee  ppoouurr  iinnvvaalliiddiittéé  
CCoonnssiiddéérraanntt  llee  ttaabblleeaauu  ddeess  eeffffeeccttiiffss,,  llee  MMaaiirree::  
--  iinnffoorrmmee  ll’’aasssseemmbbllééee    qquuee  ll’’oouuvveerrttuurree  dd’’uunn  ppoossttee  dd’’aaddjjooiinntt  tteecchhnniiqquuee  àà  tteemmppss  ccoommpplleett  eesstt  iinnuuttiillee  
ppuuiissqquu’’uunn  ppoossttee    ««    aaddjjooiinntt  tteecchhnniiqquuee  àà  tteemmppss  ccoommpplleett  ««    eesstt  oouuvveerrtt  eett  vvaaccaanntt  aauu  ttaabblleeaauu  ddeess  
eeffffeeccttiiffss..    
--  pprrooppoossee  llaa  ccrrééaattiioonn  dd’’uunn  eemmppllooii  dd’’aaddjjooiinntt  tteecchhnniiqquuee  àà  tteemmppss  nnoonn  ccoommpplleett  2200//3355èèmmee    àà  ccoommpptteerr  dduu  
11eerr  mmaaii  22002211  
AApprrèèss  eenn  aavvooiirr  ddéélliibbéérréé,,    llee  ccoonnsseeiill  mmuunniicciippaall  ::  
--    AADDOOPPTTEE    lleess    pprrooppoossiittiioonnss  pprréésseennttééeess  ppaarr  llee  mmaaiirree  
LLeess  ccrrééddiittss  nnéécceessssaaiirreess  ssoonntt  iinnssccrriittss  aauu  bbuuddggeett  ddee  llaa  ccoolllleeccttiivviittéé..  
MMoonnssiieeuurr  llee  mmaaiirree  eesstt  cchhaarrggéé  ddee  ssiiggnneerr  ttoouuss  lleess  ddooccuummeennttss  rreellaattiiffss  àà  ccee  ddoossssiieerr  eett  ddee  pprrooccééddeerr  aauu  
rreeccrruutteemmeenntt..  

RRééssuullttaatt  dduu  vvoottee  ::  --PPoouurr  ::  1155    --CCoonnttrree  ::  00    --AAbbsstteennttiioonn  ::  00  

AAvvaanncceemmeenntt  ddee  ggrraaddee  ::  AAddjjooiinntt  aaddmmiinniissttrraattiiff  PPrriinncciippaall  11èèrree  ccllaassssee    NN°°  2200221100331100  

PPoouurr  tteenniirr  ccoommppttee  ddee  ll''éévvoolluuttiioonn  ddeess  ppoosstteess  ddee  ttrraavvaaiill  eett  ddeess  mmiissssiioonnss  aassssuurrééeess,,  llee  MMaaiirree    pprrooppoossee  
aauu    ccoonnsseeiill  mmuunniicciippaall    llaa  ccrrééaattiioonn  dd''uunn  eemmppllooii  dd’’aaddjjooiinntt  aaddmmiinniissttrraattiiff  pprriinncciippaall  11èèrree  ccllaassssee  ppoouurr  
aassssuurreerr  lleess  mmiissssiioonnss  ddee  sseeccrrééttaarriiaatt,,  dd’’uurrbbaanniissmmee  eett  dd’’ééttaatt  cciivviill..    
AApprrèèss  aavvooiirr  eenntteenndduu  llee  MMaaiirree,,    ddaannss  sseess  eexxpplliiccaattiioonnss  ccoommpplléémmeennttaaiirreess  eett  aapprrèèss  eenn  aavvooiirr  ddéélliibbéérréé,,  
  LLee  ccoonnsseeiill  mmuunniicciippaall    DDEECCIIDDEE  ::  
  ▪▪  llaa  ssuupppprreessssiioonn,,  àà  ccoommpptteerr  dduu  11eerr  mmaaii  22002211,,    dd’’uunn  eemmppllooii  ppeerrmmaanneenntt  àà  tteemmppss  ccoommpplleett  dd’’uunn  ppoossttee  
dd’’aaddjjooiinntt  aaddmmiinniissttrraattiiff  PPrriinncciippaall  ddee    22nnddee  ccllaassssee    
▪▪  llaa  ccrrééaattiioonn,,  àà  ccoommpptteerr  ddee  cceettttee  mmêêmmee  ddaattee,,  dd’’uunn  eemmppllooii  ppeerrmmaanneenntt  àà  tteemmppss  ccoommpplleett  dd’’uunn  ppoossttee  
dd’’aaddjjooiinntt  aaddmmiinniissttrraattiiff  PPrriinncciippaall  ddee    11èèrree  ccllaassssee    
  PPRREECCIISSEE  ::  
▪▪  qquuee  lleess  ccrrééddiittss  ssuuffffiissaannttss  ssoonntt  pprréévvuuss  aauu  bbuuddggeett  ddee  ll''eexxeerrcciiccee..  

RRééssuullttaatt  dduu  vvoottee  ::  --PPoouurr  ::  1155    --CCoonnttrree  ::  00      --AAbbsstteennttiioonn  ::  00  
  

--  TTaabblleeaauu  ddeess  eeffffeeccttiiffss      NN°°  2200221100331111  

LLee  MMaaiirree  rraappppeellllee  àà  ll’’aasssseemmbbllééee  ::  
VVuu  llee  ccooddee  ggéénnéérraall  ddeess  ccoolllleeccttiivviittééss  tteerrrriittoorriiaalleess  



VVuu  llaa  llooii  nn°°8833--663344  dduu  1133  jjuuiilllleett  11998833  mmooddiiffiiééee,,  ppoorrttaanntt  ddrrooiittss  eett  oobblliiggaattiioonnss  ddeess  ffoonnccttiioonnnnaaiirreess  
VVuu  llaa  llooii  nn°°8844--5533  dduu  2266  jjaannvviieerr  11998844  mmooddiiffiiééee  ppoorrttaanntt  ddiissppoossiittiioonnss  ssttaattuuttaaiirreess  rreellaattiivveess  àà  llaa  ffoonnccttiioonn  
ppuubblliiqquuee  tteerrrriittoorriiaallee  
LLee  CCoonnsseeiill  MMuunniicciippaall,,  aapprrèèss  eenn  aavvooiirr  ddéélliibbéérréé,,  DDEECCIIDDEE  ::    
--  dd’’aaddoopptteerr  llee  ttaabblleeaauu  ddeess  eemmppllooiiss  aaiinnssii  pprrooppoosséé  qquuii  pprreennddrraa  eeffffeett  àà  ccoommpptteerr  dduu  11eerr  mmaaii  22002211,,  
LLeess  ccrrééddiittss  nnéécceessssaaiirreess  àà  llaa  rréémmuunnéérraattiioonn  eett  aauuxx  cchhaarrggeess  ddeess  aaggeennttss  nnoommmmééss  ddaannss  cceess  eemmppllooiiss  
sseerroonntt  iinnssccrriittss  aauu  bbuuddggeett  ddee  ccoommmmuunnaall  22002211,,  cchhaappiittrree  001122  CChhaarrggeess  ddee  ppeerrssoonnnneell    aarrttiicclleess  66441111  
««    ppeerrssoonnnneell  ttiittuullaaiirree  »»,,  

RRééssuullttaatt  dduu  vvoottee  ::  --PPoouurr  ::  1155    --CCoonnttrree  ::  00    --AAbbsstteennttiioonn  ::  00  

  
2211HH  5500  ::  MMoonnssiieeuurr  CCyyrriill  LLEEFFEEVVRREE  qquuiittttee  llaa  ssééaannccee,,  VVaanneessssaa  CCLLOOPPEEAAUU  aassssuurree  llee  sseeccrrééttaarriiaatt  ddee    ffiinn  
ddee  ssééaannccee..    
    PPrréésseennttss  ::  1144              VVoottaannttss  ::  1144  
    
    AApppprroobbaattiioonn  ddeess  ccoommpptteess  aaddmmiinniissttrraattiiffss    
--CCoommmmuunnee  
LLee  CCoonnsseeiill  MMuunniicciippaall  rrééuunnii  ssoouuss  llaa  pprrééssiiddeennccee  ddee  MMoonnssiieeuurr  AAllaaiinn  LLEEVVEEIILLLLEE,,    ddéélliibbéérraanntt  ssuurr  llee  
ccoommpptteess  aaddmmiinniissttrraattiiffss  ddee  ll’’eexxeerrcciiccee  22002200  ddrreesssséé  ppaarr  MMoonnssiieeuurr  JJoonnaatthhaann  MMAALLAAGGNNOOUUXX,,  MMaaiirree,,  
aapprrèèss  ss’’êêttrree  ffaaiitt  pprréésseenntteerr  lleess  bbuuddggeettss  pprriimmiittiiffss,,  lleess  bbuuddggeettss  ssuupppplléémmeennttaaiirreess  eett  lleess  ddéécciissiioonnss  
mmooddiiffiiccaattiivveess  ddee  ll’’eexxeerrcciiccee  ccoonnssiiddéérréé  ..  
AApprrèèss  ddéélliibbéérraattiioonn,,  llee  mmaaiirree  ss’’ééttaanntt  rreettiirréé  dduu  vvoottee,,  llee  ccoonnsseeiill  mmuunniicciippaall  aapppprroouuvvee  lleess  ccoommpptteess  
aaddmmiinniissttrraattiiffss  22002200..  

RRééssuullttaatt  dduu  vvoottee  ::  --PPoouurr  ::  1100    --CCoonnttrree  ::  00    --AAbbsstteennttiioonn  ::  33  

--LLooggeemmeennttss  
LLee  CCoonnsseeiill  MMuunniicciippaall  rrééuunnii  ssoouuss  llaa  pprrééssiiddeennccee  ddee  MMoonnssiieeuurr  AAllaaiinn  LLEEVVEEIILLLLEE,,    ddéélliibbéérraanntt  ssuurr  llee  
ccoommpptteess  aaddmmiinniissttrraattiiffss  ddee  ll’’eexxeerrcciiccee  22002200  ddrreesssséé  ppaarr  MMoonnssiieeuurr  JJoonnaatthhaann  MMAALLAAGGNNOOUUXX,,  MMaaiirree,,  
aapprrèèss  ss’’êêttrree  ffaaiitt  pprréésseenntteerr  lleess  bbuuddggeettss  pprriimmiittiiffss,,  lleess  bbuuddggeettss  ssuupppplléémmeennttaaiirreess  eett  lleess  ddéécciissiioonnss  
mmooddiiffiiccaattiivveess  ddee  ll’’eexxeerrcciiccee  ccoonnssiiddéérréé  ..  
AApprrèèss  ddéélliibbéérraattiioonn,,  llee  mmaaiirree  ss’’ééttaanntt  rreettiirréé  dduu  vvoottee,,  llee  ccoonnsseeiill  mmuunniicciippaall  aapppprroouuvvee  lleess  ccoommpptteess  
aaddmmiinniissttrraattiiffss  22002200..  

RRééssuullttaatt  dduu  vvoottee  ::  --PPoouurr  ::  77    --CCoonnttrree  ::  00    --AAbbsstteennttiioonn  ::  66  

--CCCCAASS  
LLee  CCoonnsseeiill  MMuunniicciippaall  rrééuunnii  ssoouuss  llaa  pprrééssiiddeennccee  ddee  MMoonnssiieeuurr  AAllaaiinn  LLEEVVEEIILLLLEE,,    ddéélliibbéérraanntt  ssuurr  llee  
ccoommpptteess  aaddmmiinniissttrraattiiffss  ddee  ll’’eexxeerrcciiccee  22002200  ddrreesssséé  ppaarr  MMoonnssiieeuurr  JJoonnaatthhaann  MMAALLAAGGNNOOUUXX,,  MMaaiirree,,  
aapprrèèss  ss’’êêttrree  ffaaiitt  pprréésseenntteerr  lleess  bbuuddggeettss  pprriimmiittiiffss,,  lleess  bbuuddggeettss  ssuupppplléémmeennttaaiirreess  eett  lleess  ddéécciissiioonnss  
mmooddiiffiiccaattiivveess  ddee  ll’’eexxeerrcciiccee  ccoonnssiiddéérréé  ..  
AApprrèèss  ddéélliibbéérraattiioonn,,  llee  mmaaiirree  ss’’ééttaanntt  rreettiirréé  dduu  vvoottee,,  llee  ccoonnsseeiill  mmuunniicciippaall  aapppprroouuvvee  lleess  ccoommpptteess  
aaddmmiinniissttrraattiiffss  22002200..  

RRééssuullttaatt  dduu  vvoottee  ::  --PPoouurr  ::  1133    --CCoonnttrree  ::  00    --AAbbsstteennttiioonn  ::  00  

  

  



--PPoorrtt  
LLee  CCoonnsseeiill  MMuunniicciippaall  rrééuunnii  ssoouuss  llaa  pprrééssiiddeennccee  ddee  MMoonnssiieeuurr  AAllaaiinn  LLEEVVEEIILLLLEE,,    ddéélliibbéérraanntt  ssuurr  llee  
ccoommpptteess  aaddmmiinniissttrraattiiffss  ddee  ll’’eexxeerrcciiccee  22002200  ddrreesssséé  ppaarr  MMoonnssiieeuurr  JJoonnaatthhaann  MMAALLAAGGNNOOUUXX,,  MMaaiirree,,  
aapprrèèss  ss’’êêttrree  ffaaiitt  pprréésseenntteerr  lleess  bbuuddggeettss  pprriimmiittiiffss,,  lleess  bbuuddggeettss  ssuupppplléémmeennttaaiirreess  eett  lleess  ddéécciissiioonnss  
mmooddiiffiiccaattiivveess  ddee  ll’’eexxeerrcciiccee  ccoonnssiiddéérréé  ..  
AApprrèèss  ddéélliibbéérraattiioonn,,  llee  mmaaiirree  ss’’ééttaanntt  rreettiirréé  dduu  vvoottee,,  llee  ccoonnsseeiill  mmuunniicciippaall  aapppprroouuvvee  lleess  ccoommpptteess  
aaddmmiinniissttrraattiiffss  22002200..  

RRééssuullttaatt  dduu  vvoottee  ::  --PPoouurr  ::  1122    --CCoonnttrree  ::  11  ((DD..  BBeellttoonn))  --AAbbsstteennttiioonn  ::  00  

  
    AApppprroobbaattiioonn  ddeess  ccoommpptteess  ddee  GGeessttiioonn    
--  CCoommmmuunnee  
LLee  CCoonnsseeiill  MMuunniicciippaall    
AApprrèèss  ss’’êêttrree  ffaaiitt  pprréésseenntteerr  llee  bbuuddggeett  pprriimmiittiiff  ddee  ll’’eexxeerrcciiccee  22002200  eett  lleess  ddéécciissiioonnss  mmooddiiffiiccaattiivveess  
qquuii  ss’’yy  rraattttaacchheenntt,,  lleess  ttiittrreess  ddééffiinniittiiffss  ddeess  ccrrééaanncceess  àà  rreeccoouuvvrreerr,,  llee  ddééttaaiill  ddeess  ddééppeennsseess  
eeffffeeccttuuééeess  eett  cceelluuii  ddeess  mmaannddaattss  ddéélliivvrrééss,,  lleess  bboorrddeerreeaauuxx  ddee  ttiittrreess  ddee  rreecceetttteess,,  lleess  bboorrddeerreeaauuxx  
ddeess  mmaannddaattss,,  llee  ccoommppttee  ddee  ggeessttiioonn  ddrreesssséé  ppaarr  llee  RReecceevveeuurr  aaccccoommppaaggnnéé  ddeess  ééttaattss  ddee  ddéévveellooppppeemmeenntt  
ddeess  ccoommpptteess  ddee  ttiieerrss  aaiinnssii  qquuee  ll’’ééttaatt  ddeess  rreesstteess  àà  ppaayyeerr..  
AApprrèèss  aavvooiirr  eenntteenndduu  eett  aapppprroouuvvéé  llee  ccoommppttee  aaddmmiinniissttrraattiiff  ddee  ll’’eexxeerrcciiccee  22002200..  
--  DDééccllaarree  qquuee  llee  ccoommppttee  ddee  ggeessttiioonn  ddrreesssséé,,  ppoouurr  ll’’eexxeerrcciiccee  22002200  ppaarr  llee  RReecceevveeuurr,,  vviisséé  eett  
cceerrttiiffiiéé  ccoonnffoorrmmee  ppaarr  ll’’oorrddoonnnnaatteeuurr,,  nn’’aappppeellllee  nnii  oobbsseerrvvaattiioonn  nnii  rréésseerrvvee  ddee  ssaa  ppaarrtt..  

RRééssuullttaatt  dduu  vvoottee  ::  --PPoouurr  ::  1144    --CCoonnttrree  ::  00    --AAbbsstteennttiioonn  ::  00  

  
--  LLooggeemmeennttss  ddee  LL’’EEGGUUIILLLLEE      
LLee  CCoonnsseeiill  MMuunniicciippaall    
AApprrèèss  ss’’êêttrree  ffaaiitt  pprréésseenntteerr  llee  bbuuddggeett  pprriimmiittiiff  ddee  ll’’eexxeerrcciiccee  22002200  eett  lleess  ddéécciissiioonnss  mmooddiiffiiccaattiivveess  
qquuii  ss’’yy  rraattttaacchheenntt,,  lleess  ttiittrreess  ddééffiinniittiiffss  ddeess  ccrrééaanncceess  àà  rreeccoouuvvrreerr,,  llee  ddééttaaiill  ddeess  ddééppeennsseess  
eeffffeeccttuuééeess  eett  cceelluuii  ddeess  mmaannddaattss  ddéélliivvrrééss,,  lleess  bboorrddeerreeaauuxx  ddee  ttiittrreess  ddee  rreecceetttteess,,  lleess  bboorrddeerreeaauuxx  
ddeess  mmaannddaattss,,  llee  ccoommppttee  ddee  ggeessttiioonn  ddrreesssséé  ppaarr  llee  RReecceevveeuurr  aaccccoommppaaggnnéé  ddeess  ééttaattss  ddee  ddéévveellooppppeemmeenntt  
ddeess  ccoommpptteess  ddee  ttiieerrss  aaiinnssii  qquuee  ll’’ééttaatt  ddeess  rreesstteess  àà  ppaayyeerr..  
AApprrèèss  aavvooiirr  eenntteenndduu  eett  aapppprroouuvvéé  llee  ccoommppttee  aaddmmiinniissttrraattiiff  ddee  ll’’eexxeerrcciiccee  22002200..  
--  DDééccllaarree  qquuee  llee  ccoommppttee  ddee  ggeessttiioonn  ddrreesssséé,,  ppoouurr  ll’’eexxeerrcciiccee    22002200  ppaarr  llee  RReecceevveeuurr,,  vviisséé  eett  
cceerrttiiffiiéé  ccoonnffoorrmmee  ppaarr  ll’’oorrddoonnnnaatteeuurr,,  nn’’aappppeellllee  nnii  oobbsseerrvvaattiioonn  nnii  rréésseerrvvee  ddee  ssaa  ppaarrtt..  

RRééssuullttaatt  dduu  vvoottee  ::  --PPoouurr  ::  1144    --CCoonnttrree  ::  00    --AAbbsstteennttiioonn  ::  00  

  
--  CCCCAASS    
LLee  CCoonnsseeiill  MMuunniicciippaall    
AApprrèèss  ss’’êêttrree  ffaaiitt  pprréésseenntteerr  llee  bbuuddggeett  pprriimmiittiiff  ddee  ll’’eexxeerrcciiccee  22002200  eett  lleess  ddéécciissiioonnss  mmooddiiffiiccaattiivveess  
qquuii  ss’’yy  rraattttaacchheenntt,,  lleess  ttiittrreess  ddééffiinniittiiffss  ddeess  ccrrééaanncceess  àà  rreeccoouuvvrreerr,,  llee  ddééttaaiill  ddeess  ddééppeennsseess  
eeffffeeccttuuééeess  eett  cceelluuii  ddeess  mmaannddaattss  ddéélliivvrrééss,,  lleess  bboorrddeerreeaauuxx  ddee  ttiittrreess  ddee  rreecceetttteess,,  lleess  bboorrddeerreeaauuxx  
ddeess  mmaannddaattss,,  llee  ccoommppttee  ddee  ggeessttiioonn  ddrreesssséé  ppaarr  llee  RReecceevveeuurr  aaccccoommppaaggnnéé  ddeess  ééttaattss  ddee  ddéévveellooppppeemmeenntt  
ddeess  ccoommpptteess  ddee  ttiieerrss  aaiinnssii  qquuee  ll’’ééttaatt  ddeess  rreesstteess  àà  ppaayyeerr..  
AApprrèèss  aavvooiirr  eenntteenndduu  eett  aapppprroouuvvéé  llee  ccoommppttee  aaddmmiinniissttrraattiiff  ddee  ll’’eexxeerrcciiccee  22002200..  



--  DDééccllaarree  qquuee  llee  ccoommppttee  ddee  ggeessttiioonn  ddrreesssséé,,  ppoouurr  ll’’eexxeerrcciiccee  22002200  ppaarr  llee  RReecceevveeuurr,,  vviisséé  eett  
cceerrttiiffiiéé  ccoonnffoorrmmee  ppaarr  ll’’oorrddoonnnnaatteeuurr,,  nn’’aappppeellllee  nnii  oobbsseerrvvaattiioonn  nnii  rréésseerrvvee  ddee  ssaa  ppaarrtt..  

RRééssuullttaatt  dduu  vvoottee  ::  --PPoouurr  ::  1144    --CCoonnttrree  ::  00    --AAbbsstteennttiioonn  ::  00  

  
--  LLee  PPoorrtt    
LLee  CCoonnsseeiill  MMuunniicciippaall    
AApprrèèss  ss’’êêttrree  ffaaiitt  pprréésseenntteerr  llee  bbuuddggeett  pprriimmiittiiff  ddee  ll’’eexxeerrcciiccee  22002200  eett  lleess  ddéécciissiioonnss  mmooddiiffiiccaattiivveess  
qquuii  ss’’yy  rraattttaacchheenntt,,  lleess  ttiittrreess  ddééffiinniittiiffss  ddeess  ccrrééaanncceess  àà  rreeccoouuvvrreerr,,  llee  ddééttaaiill  ddeess  ddééppeennsseess  
eeffffeeccttuuééeess  eett  cceelluuii  ddeess  mmaannddaattss  ddéélliivvrrééss,,  lleess  bboorrddeerreeaauuxx  ddee  ttiittrreess  ddee  rreecceetttteess,,  lleess  bboorrddeerreeaauuxx  
ddeess  mmaannddaattss,,  llee  ccoommppttee  ddee  ggeessttiioonn  ddrreesssséé  ppaarr  llee  RReecceevveeuurr  aaccccoommppaaggnnéé  ddeess  ééttaattss  ddee  ddéévveellooppppeemmeenntt  
ddeess  ccoommpptteess  ddee  ttiieerrss  aaiinnssii  qquuee  ll’’ééttaatt  ddeess  rreesstteess  àà  ppaayyeerr..  
AApprrèèss  aavvooiirr  eenntteenndduu  eett  aapppprroouuvvéé  llee  ccoommppttee  aaddmmiinniissttrraattiiff  ddee  ll’’eexxeerrcciiccee  22002200..  
--  DDééccllaarree  qquuee  llee  ccoommppttee  ddee  ggeessttiioonn  ddrreesssséé,,  ppoouurr  ll’’eexxeerrcciiccee    22002200  ppaarr  llee  RReecceevveeuurr,,  vviisséé  eett  
cceerrttiiffiiéé  ccoonnffoorrmmee  ppaarr  ll’’oorrddoonnnnaatteeuurr,,  nn’’aappppeellllee  nnii  oobbsseerrvvaattiioonn  nnii  rréésseerrvvee  ddee  ssaa  ppaarrtt..  

RRééssuullttaatt  dduu  vvoottee  ::  --PPoouurr  ::  1133    --CCoonnttrree  ::  11  ((  DD..  BBEELLTTOONN))    --AAbbsstteennttiioonn  ::  00  

  

    AAffffeeccttaattiioonn  ddeess  rrééssuullttaattss  22002200  

--  CCoommmmuunnee  ::  
LLee  CCoonnsseeiill  MMuunniicciippaall,,  aapprrèèss  aavvooiirr  eenntteenndduu  llee  ccoommppttee  aaddmmiinniissttrraattiiff  22002200  ddee  llaa  ccoommmmuunnee..  
SSttaattuuaanntt  ssuurr  ll’’aaffffeeccttaattiioonn  dduu  rrééssuullttaatt  ddee  ffoonnccttiioonnnneemmeenntt  ddee  ll’’eexxeerrcciiccee    22002200,,  
CCoonnssttaattaanntt  qquuee  llee  ccoommppttee  aaddmmiinniissttrraattiiff  pprréésseennttee  uunn  eexxccééddeenntt  ddee  ffoonnccttiioonnnneemmeenntt  ddee  
224477  554433..2299  €€,,  eett  uunn  ddééffiicciitt  dd’’iinnvveessttiisssseemmeenntt  ddee  2255  667700..0077  €€  
DDEECCIIDDEE    dd’’aaffffeecctteerr  lleess  rrééssuullttaattss  ccoommmmee  ssuuiitt  ::  
--  RRééssuullttaatt  dd’’eexxppllooiittaattiioonn  aauu  3311//1122//22002200  ––  EEXXCCEEDDEENNTT  --  ==  224477  554433..2299  €€  
--  AAffffeeccttaattiioonn  ccoommpplléémmeennttaaiirree  eenn  rréésseerrvvee    ((11006688))      ==  00..0000  €€  
--  RRééssuullttaatt  rreeppoorrttéé  eenn  FFoonnccttiioonnnneemmeenntt  ((000022))  ==  224477  554433..2299    €€    
--  RRééssuullttaatt  dd’’iinnvveessttiisssseemmeenntt  rreeppoorrttéé  ((000011  ––  ddééffiicciitt  dd’’iinnvveessttiisssseemmeenntt  rreeppoorrttéé))  ==  2255  667700..0077  €€  

RRééssuullttaatt  dduu  vvoottee  ::  --PPoouurr  ::  1122    --CCoonnttrree  ::  00      --AAbbsstteennttiioonn  ::  22  
  
--  LLooggeemmeennttss  ::  
LLee  CCoonnsseeiill  MMuunniicciippaall,,  aapprrèèss  aavvooiirr  eenntteenndduu  llee  ccoommppttee  aaddmmiinniissttrraattiiff  22002200  ddeess  LLooggeemmeennttss..  
SSttaattuuaanntt  ssuurr  ll’’aaffffeeccttaattiioonn  dduu  rrééssuullttaatt  ddee  ffoonnccttiioonnnneemmeenntt  ddee  ll’’eexxeerrcciiccee    22002200,,  
CCoonnssttaattaanntt  qquuee  llee  ccoommppttee  aaddmmiinniissttrraattiiff  pprréésseennttee  uunn  eexxccééddeenntt  ddee  ffoonnccttiioonnnneemmeenntt  ddee  2266  006622..7722  €€,,  
eett  uunn  ddééffiicciitt  dd’’iinnvveessttiisssseemmeenntt  ddee  66  998822..5555  €€  
DDEECCIIDDEE    dd’’aaffffeecctteerr  llee  rrééssuullttaatt    ccoommmmee  ssuuiitt  ::  
--  RRééssuullttaatt  dd’’eexxppllooiittaattiioonn  aauu  3311//1122//22002200  ––  EEXXCCEEDDEENNTT  --  ==  2266  006622..7722  €€  
--  AAffffeeccttaattiioonn  ccoommpplléémmeennttaaiirree  eenn  rréésseerrvvee    ((11006688))      ==  77  660000..0000  €€  
--  RRééssuullttaatt  rreeppoorrttéé  eenn  FFoonnccttiioonnnneemmeenntt  ((000022))  ==  1188  446622..7722    €€    
--  RRééssuullttaatt  dd’’iinnvveessttiisssseemmeenntt  rreeppoorrttéé  ((000022  ––  ddééffiicciitt  dd’’iinnvveessttiisssseemmeenntt  rreeppoorrttéé))  ==  66  998822..5555  €€  

RRééssuullttaatt  dduu  vvoottee  ::  --PPoouurr  ::  1122    --CCoonnttrree  ::  00    --AAbbsstteennttiioonn  ::  22  

  

  



    BBUUDDGGEETTSS  PPRRIIMMIITTIIFFSS    CCOOMMMMUUNNEE  EETT  LLOOGGEEMMEENNTTSS  CCOOMMMMUUNNAAUUXX  22002211  

MMoonnssiieeuurr  llee  mmaaiirree  pprréésseennttee  aauu  ccoonnsseeiill  mmuunniicciippaall  lleess  bbuuddggeettss  pprriimmiittiiffss  22002211  ::    

  FFoonnccttiioonnnneemmeenntt  IInnvveessttiisssseemmeenntt  

CCOOMMMMUUNNEE      

RReecceetttteess  996644  000000..0000  777733  550000..0000  

DDééppeennsseess  996644  000000..0000  777733  550000..0000  

LLOOGGEEMMEENNTTSS  CCOOMMMMUUNNAAUUXX        

RReecceetttteess    3322  550000..0000  3311  990000..0000  

DDééppeennsseess    3322  550000..0000  3311  990000..0000  

    

AApprrèèss  ddéélliibbéérraattiioonn,,  llee  ccoonnsseeiill  mmuunniicciippaall  aaddooppttee  lleess  bbuuddggeettss  pprriimmiittiiffss  pprréésseennttééss  ccii--ddeessssuuss..  
RRééssuullttaatt  dduu  vvoottee  ::  --PPoouurr  ::  99    --CCoonnttrree  ::  22  ((CC..  BBAAIILLLLAARRGGEEAAUU,,  CC..  GGRRAASSSSIIOOTT))  --aabbsstteennttiioonn  ::  33  
  
    FFIISSCCAALLIITTEE  DDIIRREECCTTEE  LLOOCCAALLEE  ::  DDéétteerrmmiinnaattiioonn  ddeess  ttaauuxx    NN°°  220022110033002244    

LLEE  CCOONNSSEEIILL  MMUUNNIICCIIPPAALL,,    aapprrèèss  eenn  aavvooiirr  ddéélliibbéérréé,,    DDEECCIIDDEE  ::  
  DDee  vvootteerr,,  ssaannss  cchhaannggeemmeenntt,,  lleess  ttaauuxx  ddeess  ccoonnttrriibbuuttiioonnss  ddiirreecctteess  llooccaalleess  ppoouurr  ll’’aannnnééee  22002211,,  
ffiixxééss  ccoommmmee  ccii--ddeessssoouuss  ::  
--  TTaaxxee  FFoonncciièèrree  CCoommmmuunnaallee  ssuurr  lleess  PPrroopprriiééttééss    BBââttiieess  ……………………………………………………..……....    2288,,2200    %%    
--  TTaaxxee  FFoonncciièèrree  DDééppaarrtteemmeennttaallee  ssuurr  lleess  PPrroopprriiééttééss    BBââttiieess  …………………………………………....    2211,,5500    %%    
--  TTaaxxee  FFoonncciièèrree    CCoommmmuunnaallee  ssuurr  lleess  PPrroopprriiééttééss  NNoonn  BBââttiieess  ………………………………....………………  4433,,3333    %%  
LLee  ttaauuxx  ddee  ttaaxxee  ssuurr  lleess  PPrroopprriiééttééss  BBââttiieess  eesstt  ééggaall  àà  llaa  ffuussiioonn  ddeess  ttaauuxx  ddee  ttaaxxeess  ffoonncciièèrreess  
ccoommmmuunnaallee  eett  ddééppaarrtteemmeennttaallee    ssuurr  lleess  pprroopprriiééttééss  bbââttiieess  ccii--ddeessssuuss..    
PPoouurr  mméémmooiirree    
--  TTaaxxee  dd’’HHaabbiittaattiioonn  ……………………………………………………………………………………………………………………………………..1111..4444  %%  
((ttaauuxx  bbllooqquuéé  ssuuiittee  àà  llaa  rrééffoorrmmee  ddee  llaa  ttaaxxee  dd’’hhaabbiittaattiioonn))    
CCeess  ttaauuxx  ddééffiinniittiivveemmeenntt  vvoottééss  sseerroonntt  ppoorrttééss  aauu  ccaaddrree  IIII  ddee  ll’’ééttaatt  11225599  ((EEttaatt  ddee  nnoottiiffiiccaattiioonn  
ddeess  ttaauuxx  dd’’iimmppoossiittiioonn))..  

RRééssuullttaatt  dduu  vvoottee  ::  --PPoouurr  ::  1122    --CCoonnttrree  ::  00    --AAbbsstteennttiioonn  ::  22  

  
MMoonnssiieeuurr  llee  mmaaiirree  pprrooppoossee  ddee  rreemmeettttrree  lleess  qquueessttiioonnss  ddiivveerrsseess  àà  uunnee  rrééuunniioonn  ddééddiiééee..    

MMoonnssiieeuurr  llee  mmaaiirree  rreemmeerrcciiee  llee  ccoonnsseeiill  mmuunniicciippaall  eett  llèèvvee  llaa  ssééaannccee  àà  2222hh4455..  


