انىاع سازمانهای محلی و چگىنگی اداره آنها

طاسهاًِای هحلی را اس دّ لخاظ عوذٍ هیتْاى تزرطی کزد:
 اس لحاظ ًحٍْ تشکیل ّ حذّد اختیارات -اس لحاظ ُذفِایی کَ تعقیة هی کٌذ.
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طاسهاًِای هحلی اس لحاظ ًحٍْ تشکیل ّ حذّد اختیارات:
دطتَ اّل:

.1طاسهاًِایی ُظتٌذ کَ اکثزا تز اثز تقاضا ّ خْاطتَ ُای هزدم ّ تَ هْجة
قاًْى تشکیل شذٍ اًذ.
 .2اغلة تَ ّطیلَ ًوایٌذگاى(اًتخاتی) هزدم ادارٍ هی شًْذ.
 .3ایي طاسهاًِا داری ّظایف ّ اختیارات حکْهتی ُظتٌذ.
 .4ایي طاسهاًِا دارای شخصیت حقْقی کاهل اًذ.
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دسته دوم:
.1سازمانهایی هستند که حکومت مرکزی بر مبنای یک سری •
مقتضیات اداری ایجاد می کند.
 .2این سازمانها فقط عامل اجرای مقاصد حکومت هستند• .

 .3غیر انتخابی هستند(.انتخاب توسط حکومت مرکزی) •
 .4حقوق مستقل ندارندو شخصیت حقوقی نیمه کامل دارند• .
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طاسهاًِای هحلی اس لحاظ حذّد ُذفِایی کَ دًثال هی کٌٌذ:
دسته اول:
طاسهاًِایی کَ دارای ُذف عوْهی اًذ.شاهل:
 طاسهاًِای هحلی اًتخاتی :طاسهاًِایی کَ توام یا قظوتی اس هاهْریي آىتْطط هزدم اًتخاب هی شًْذ.
 طاسهاًِای هحلی غیز اًتخاتی  :طاسهاًِایی کَ اس طزف هزدم اًتخاب ًویشًْذ ّ هعوْال ًوایٌذٍ حکْهت هزکشی در هحل ُظتٌذ.
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دسته دوم:
سازمانهایی که هدفهای خاصی را دنبال می کنند• .

انتقادات :هماهنگ کردن یک فعالیت خاص با سایرفعالیتها دشوار •است.
هیات های خاص از سیاستهای روز دور هسند• .
فواید :سازمانها را از پیچ و خم مقررات قانونی خالص میکند• .در کار انها سرعت الزم را ایجاد می کند• .
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سیستمهای مختلف اداره سازمانهای محلی:
-1سیستم حکىمت شىرا یا انحمن با قىه مجری.شاهل:
الف) اًتخاب رئیض قٍْ هجزیَ تَ ّطیلَ شْرا یا اًجوي.
رئیض قٍْ هجزیَ شِزدار اطت کَ تَ ّطیلَ شْرا اًتخاب هی شْد.
ًقص ایي رّع  :ایي قثیل شِزداراى تایذ تز خالف هیل خْد ّ صالح شِزداری تاتع
ًظزات شْرا یا اًجوي تاشٌذ.
ب) اًتخاب رئیض قٍْ هجزیَ تَ ّطیلَ هزدم.
ایي ًحٍْ اس اًتخاب تز اطاص اصل تفکیک قْا تٌا شذٍ اطت.تذیي هعٌی کَ ُن
قٍْ هجزیَ ّ ُن قٍْ هقٌٌَ تْطط هزدم اًتخاب هی شًْذ.
ًقص ایي رّع:ایجاد ُوکاری تیي شْرا تا شِزدار تَ راحتی اهکاى پذیز ًیظت.

ج) اًتصاب رئیض قٍْ هجزیَ تَ ّطیلَ شْرا یا اًجوي.در اًتخاب ُذف شْرا فقط
اشغال هحل خالی پظت اطت.اها در اًتصاب شِزدار تایذ یک هذیز حزفَ ای تاشذ.
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-2سیستم حکومت کمیسیونی.
این سیستم ازقاعده تفکیک قوای دولت عدول
کرده است.این بدان معنی است که هم قوه مقننه
و هم مجریه در دست هیات واحدی جمع شده
است.
به هر حال فرم کمیسیونی به دلیل ایجاد یک
سیستم دیکتاتوری کمتر طرفدار دارد.
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