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თელავის  მუნიციპალიტეტის  საკრებულოს 2018 წლის 18 იანვრის №07 

დადგენილებაში „თელავის  მუნიციპალიტეტის  მერიაში ადმინისტრაციულ  

სამართალდარღვევათა საქმისწარმოების  დოკუმენტების  ფორმების დამტკიცების 

შესახებ“ ცვლილების     შეტანის თაობაზე   

          „ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს ორგანული კანონის მე-20 მუხლის 

მე-4 პუნქტის შესაბამისად, თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულო  ადგენს:

მუხლი 1. შეტანილ იქნეს ცვლილება თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2018 

წლის 18 იანვრის №07 დადგენილებაში „თელავის მუნიციპალიტეტის მერიაში 

ადმინისტრაციულ  სამართალდარღვევათა საქმისწარმოების  დოკუმენტების  ფორმების 

დამტკიცების შესახებ“ (www.matsne.gov.ge, 29/01/2018, 010250050.35.163.016385).

1. დადგენილებით დამტკიცებული დანართი №7 „დადგენილება  ადმინისტრაციულ 

სამართალდარღვევის საქმეზე“ ჩამოყალიბდეს თანდართული ფორმით. 

მუხლი 2. დადგენილება ძალაშია  გამოქვეყნებისთანავე.

არჩილ თხლაშიძე



საკრებულოს თავმჯდომარე
თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულო



დანართი

დადგენილება  ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევის საქმეზე

№  ------
 __________________ 20       წელი                                                 ___________________________                                                                  
          (თარიღი)                                                                                   (საქმის განხილვის ადგილი)

მე, თელავის მუნიციპალიტეტის მერიის იურიდიული სამსახურის  ----------------------------

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
(სახელი, გვარი, თანამდებობა)

განვიხილე  20       წლის ---------------------------- შედგენილი  შემოწმების აქტი  №------------
ა) საქართველოს კანონის „პროდუქტის უსაფრთხოებისა და თავისუფალი მიმოქცევის 
კოდექსის“ -------------- მუხლის ---------------- პუნქტით 
ბ) საქართველოს კანონის „საქართველოს სივრცის დაგეგმარების, არქიტექტურული და 
სამშენებლო საქმიანობის კოდექსის“ -------------- მუხლის --------------- პუნქტით

გათვალისწინებულ სამართალდარღვევაზე და ადმინისტრაციული სამართალდარღვევის 
საქმის სხვა მასალები

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
(სამართალდარღვევის სუბიექტის სრული დასახელება)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
(სამართალდამრღვევის სუბიექტის იურიდიული მისამართი)

მიმართ.
გამოვარკვიე ----------------------------------------------------------------------------------------------

საქმის განხილვისას დადგენილი გარემოებები

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------



-------------------------------------------------------------------------------------------------------------
ზემოთ აღნიშნულის საფუძველზე, ვიხელმძღვანელე რა 

ა) საქართველოს კანონის „პროდუქტის უსაფრთხოებისა და თავისუფალი მიმოქცევის 
კოდექსის“   ------------------------------------------------- მუხლებით
ბ) საქართველოს კანონის „საქართველოს სივრცის დაგეგმარების, არქიტექტურული და 
სამშენებლო საქმიანობის კოდექსის“ ------------------------------------------------- მუხლებით
დავადგინე:
1. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------
(სამართალდარღვევის სუბიექტის სრული დასახელება)

დაედოს ადმინისტრაციული სახდელი ფულადი ჯარიმის სახით ------------------------------ 
ლარის ოდენობით  (თანხა სიტყვიერად).

2. ეს დადგენილება შეიძლება გასაჩივრდეს ზემდგომ თამდებობის პირთან ან 
სასამართლოში მისი გამოტანიდან  30  დღის ვადაში.
3. ჯარიმის თანხა შეტანილი უნდა იქნეს  თელავის მუნიციპალიტეტის ანგარიშზე.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
(საბანკო დაწესებულების დასახელება, ა/ა ნომერი)

4.  სამართალდამრღვევმა პირმა ჯარიმა უნდა გადაიხადოს მისთვის დაჯარიმების შესახებ 
დადგენილების ჩაბარებიდან არა უგვიანეს  30  დღისა.

დადგენილების შემდგენელი:
   
---------------------------------------------
(ხელმოწერა)                                                                                                                                            

დადგენილების ასლი მივიღე:

-------------------------------------------------------------------------
(სამართალდამრღვევი პირის სახელი, გვარი, ხელმოწერა)

-----------------------------------------------------------
(დადგენილების ასლის მიღების თარიღი) 

არჩილ თხლაშიძე

საკრებულოს თავმჯდომარე
თელავის მუნიციპალიტეტის საკრებულო


