
ŠIRVINTŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA

SPRENDIMAS

DĖL PRITARIMO UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „ŠIRVINTŲ VANDENYS“

2020 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI

2021 m. balandžio    Nr.

Širvintos

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 19 punktu

ir Širvintų rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento, patvirtinto Širvintų rajono savivaldybės

tarybos 2018 m. gruodžio 20 d. sprendimu Nr. 1-252 „Dėl Širvintų rajono savivaldybės tarybos veiklos

reglamento patvirtinimo“, 153.17 papunkčiu,

Širvintų rajono savivaldybės taryba  n u s p r e n d ž i a:

Pritarti uždarosios akcinės bendrovės „Širvintų vandenys“ 2020 metų veiklos ataskaitai

(pridedama).

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos

įstatymo nustatyta tvarka.

Savivaldybės merė Živilė Pinskuvienė

Elektroninio dokumento nuorašas
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Sertifikato galiojimo laikas 2019-01-31 16:12 - 2024-01-30 23:59

Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų

vientisumui užtikrinti

-

Pagrindinio dokumento priedų skaičius 1

Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius 0

Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai) -

Pridedamo dokumento pavadinimas (antraštė) 1-111 Ataskaita.pdf

Pridedamo dokumento registracijos data ir numeris -

Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas

elektroninis dokumentas, pavadinimas

Elpako v.20210427.2

Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio

(-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)

Tikrinant dokumentą nenustatyta jokių klaidų (2021-05-03)

Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją

atspausdinęs darbuotojas

2021-05-03 nuorašą suformavo Ieva Medišauskienė

Paieškos nuoroda -

Papildomi metaduomenys -




