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ՀՀ ԼՈՌՈՒ ՄԱՐԶՊԵՏԱՐԱՆ 

ՄԱՐԶՊԵՏ 

ԱՐԹՈՒՐ ՆԱԼԲԱՆԴՅԱՆԻՆ 

 

       Հարգելի   պարոն   Ա. Նալբանդյան   Ձեզ  եմ  ներկայացնում  ՀՀ  Լոռու  մարզի  

Նորաշենի   համայնքապետարանի   աշխատակազմի  քարտուղարի  թիվ  18-Ա, 19-Ա, 

20, 21, 22, 23 և 24 հրամանները,  համայնքի  ղեկավարի  թիվ  7  կարգադրությունը  և  

համայնքի  ղեկավարի  թիվ  48-Ա  որոշումը: 

 

  Առդիր՝   9  թերթ: 

  

 

Համայնքի ղեկավար՝                     ԱՐՄԵՆ ԲԱՂԴԱՍԱՐՅԱՆ    
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