
 

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԼՈՌՈՒ ՄԱՐԶԻ ԼԵՌՆԱՊԱՏ ՀԱՄԱՅՆՔԻ 

ՂԵԿԱՎԱՐ 

 

Հայաստանի Հանրապետության Լոռու մարզի Լեռնապատ համայնք, 

գ. Լեռնապատ, 27 փողոց. 7/6 , Հեռ. հեռախոս 

/032268781/ , Lernapat.Lori@mta.gov.am 

  

   

N 75 

22 մարտ 2018թ. 

   

ՀՀ ԼՈՌՈՒ ՄԱՐԶՊԵՏԱՐԱՆ 

ՄԱՐԶՊԵՏ 

ԱՐԹՈՒՐ ՆԱԼԲԱՆԴՅԱՆԻՆ 

Հարգելի պարոն մարզպետ. 

Ղեկավարվելով <<Տեղական ինքնակառավարման մասին>> ՀՀ օրենքի 33 հոդվածի 9-րդ 

կետով՝ Ձեզ ենք ներկայացնում Լեռնապատ համայնքի ղեկավարի N 10-Ա, N 11-Ա, N 12-Ա, 

N13-Ա  որոշումները: 

  

22/03/2018

X
 

ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐ՝                                  ՍԱՐԻԲԵԿ ԱԲԱԶՅԱՆ    

  

  

Կատ. Աշխատակազմի քարտուղար` Հ. Վարդանյան  

032268781 
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