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«Сарман
муниципаль милке реестры турындагы
нигезламане раслау турында» 2012 нче
елнын 28 нче маенда кабул ителган 63
нче номерлы карарына узгарешлар
турында
керту
2003 елнын б октябрендаге Федераль законным 51 статьясындагы 5 елеше
нигезенда «Россия Федерациясенда жирле узидара оештыруным гомуми
принциплары турында» 131 Ф3 номерлы Федераль закон , Россия Икътисадый усеш
министрлыгыным 2009 елнын 13 сентябрендаге 573 номерлы боерыгы , Татарстан
Республикасы Сарман муниципаль районы Уставы нигезенда Сарман муниципаль
районы Советы карар чыгарды :
-

1. Татарстан Республикасы Сарман муниципаль районы Советыным 2012 елны н 28
маендагы 63 номерлы карарына тубандаге узгарешларне кертерга :
1). 2 пунктным еченче абзацында «кучемсез мелкатка карамаган башка мелкат»
сузларен «кучемсез нам кучемле айберларга карамаган башка мелкат» сузларена
алмаштырырга .
2). 4 пунктта :
а) унеченче абзацны тубандаге редакцияда баян итарга :
«2 булекка кучемсез нам кучемле айберларга карамаган муниципаль кучемле
нам башка мелкат турында белешмалар кертела :»;
б) тубандаге эчталекле егерменче егерме икенче абзацлар естарга :
« Кучемсез нам кучемле айберларга карамаган башка мелкатка карата
реестрным 2 булегена шулай ук тубандагелар турында белешмалар кертела :
мелкат хокукы объектыным торе нам исеме ;
курсателган мелкатка хокукы барлыкка килган норматив хокукый акт,
-

-

шартнама яиса башка документ реквизитлары нигезенда тиешле реестрдан (Россия
Федерациясе уйлап табуларыныц даулат реестры , Россия Федерациясе файдалы
модельларенец даулат реестры , Россия Федерациясе товар билгеларенец нам хезмат
курсату билгеларенец даулат реестры h.6.) яиса алеге реквизитларны раслаучы
башка документка , документныц исемен , сериясен нам номерын , документны
бирган даулат органыныц (оешманы ц) исемен нам исемен биру датасын да кертеп ;»;
утыз тугызынчы
утыз алтынчы абзацларны егерме еченче
в) егерменче
абзацлар дип санарга .
-

-

2.

ёлеге

карарны «Татарстан

порталында» ( Р 1

Республикасы

хокукый

магьлуматыныц расми

УО . ТАТА1 ТА .Ю.У) бастырьш чыгарырга нам Интернет

челтаренда Сарман муниципаль районыныц расми сайтында , шулай ук магьлумат
стендларында урнаштырырга .
З . ёлеге карарныц уталешен контрольда тотуны экологик масьалалар нам Сарман
муниципаль районы Советыныц инфраструктура усеше масьалаларе буенча даими
комиссияга йекларга .
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