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         Ձեր 12.04.2018թ.-ի թիվ 101/107.4/2318-18գր.    
        Կից Ձեզ եմ ներկայացնում ՀՀ Լոռու մարզի Կաթնաջուր համայնքի 

ղեկավարի 2018թ.-ի ապրիլի 17-ի <<ՀՀ Լոռու մարզի Կաթնաջուր համայնքի 
բնակիչներից կամավոր հրշեջ ջոկատ ստեղծելու մասին>>  թիվ 12-Ա որոշումը: 
 
       Առդիր` 1 (մեկ) ֆայլ: 

         

ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՂԵԿԱՎԱՐ՝      

4/23/2018

X
            ԱՐՄԵՆ ՊԱՊՈՅԱՆ 
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