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 დადგენილება №39 

 
 

„ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ქონების საჯარო აუქციონის ფორმით განკარგვის და სარგებლობის 

უფლებით გადაცემის შესახებ დებულების დამტკიცების თაობაზე“ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის 

საკრებულოს 2010 წლის 1 დეკემბრის N42 დადგენილებაში ცვლილების შეტანის შესახებ 

 

 საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“-ს  61-ე 

მუხლის   მე-2 ნაწილის და  „ნორმატიული აქტების შესახებ“ საქართველოს კანონის   20-ე მუხლის 

შესაბამისად, ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს: 

   

 მუხლი 1. შევიდეს ცვლილება „ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ქონების საჯარო აუქციონის 

ფორმით განკარგვის და სარგებლობის უფლებით გადაცემის შესახებ დებულების დამტკიცების 

თაობაზე“ ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის საკრებულოს 2010 წლის 1 დეკემბრის N42 დადგენილებაში 

(სსმ, 64, 16/12/2010 სარეგისტრაციო კოდი 040110030.35.113.016018) კერძოდ: 

 1. დადგენილების პრეამბულა ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით: 

 „საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“-ს  61-ე 

მუხლის   მე-2 ნაწილის, 118-ე, 119-ე, 120-ე და 122-ე მუხლების შესაბამისად, ოზურგეთის 

მუნიციპალიტეტის საკრებულო ადგენს.“. 

 2. დადგენილებით დამტკიცებული დებულების: 

 ა) 1-ლი მუხლის 1-ლი და მე-2 პუნქტები ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით: 

 „1. ეს დებულება შემუშავებულია საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი 

თვითმმართველობის კოდექსი“-ს და „სახელმწიფო ქონების შესახებ” საქართველოს კანონის 

შესაბამისად და განსაზღვრავს ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის ქონების საჯარო აუქციონის ფორმით 

განკარგვის (პრივატიზების) და სარგებლობის უფლებით გადაცემის წესს. 

 2. საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი“-ს 

შესაბამისად ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის მოძრავი ან უძრავი ქონების საჯარო აუქციონის ფორმით 

პრივატიზების და სარგებლობის უფლებით გადაცემის თაობაზე გადაწყვეტილებას იღებს ოზურგეთის 

მუნიციპალიტეტის გამგებელი.“ 

 ბ) 1-ლი მუხლის  მე-7 პუნქტი ამოღებული იქნას; 

 გ) მე-2 მუხლის მე-8 და მე-9 პუნქტები ჩამოყალიბდეს შემდეგი რედაქციით: 

 „8. ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის გამგებელი საჯარო აუქციონის ორგანიზების მიზნით ქმნის 

მუდმივმოქმედ სააუქციონო კომისიას, რომლის შემადგენლობაში შედიან კომისიის თავმჯდომარე, 

3500, საქართველო, ქ. ოზურგეთი, კოსტავას ქ. №1 ტელ: (0496) 27-45-72 
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აუქციონატორი, რეგისტრატორი, კომისიის მდივანი და სააუქციონო კომისიის სხვა წევრები. კომისია 

პრივატიზების განმახორციელებელი ორგანოს სახელით ადგენს აუქციონში გამარჯვების 

დამადასტურებელ ოქმს (ადმინისტრაციული ორგანოს დაპირება).  

 9. კომისია ხელმძღვანელობს საქართველოს ორგანული კანონის „ადგილობრივი 

თვითმმართველობის კოდექსი“-ს  , „სახელმწიფო ქონების შესახებ“ საქართველოს კანონისა და ამ 

დებულების შესაბამისად.“ 

 მუხლი 2.  დადგენილება ამოქმედდეს გამოქვეყნებისთანავე 

 

 ოზურგეთის მუნიციპალიტეტის  

 საკრებულოს თავმჯდომარე          დავით დარჩია 
 


