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Joniškis

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1 dalimi

ir atsižvelgdamas į uždarosios akcinės bendrovės „Joniškio butų ūkis“ 2023 m. sausio 4 d. raštą Nr.

SD-8 „Dėl atnaujinamų (modernizuojamų) daugiabučių sąrašo papildymo“,

p a k e i č i u Atnaujinamų (modernizuojamų) daugiabučių sąrašą, patvirtintą Joniškio

rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2013 m. spalio 4 d. įsakymu Nr. A-942 „Dėl

Atnaujinamų (modernizuojamų) daugiabučių sąrašo patvirtinimo“ (2019 m. rugsėjo 4 d. įsakymo Nr.

A-765 redakcija, kartu su pakeitimu, padarytu 2021 m. kovo 4 d. įsakymu Nr. A-185) – įrašau 71, 72,

73, 74 punktus ir išdėstau juos taip:

„71. Medžiotojų g. 10, Joniškis;

  72. Pakluonių g. 59, Joniškis;

  73. Žemaičių g. 53A, Joniškis;

  74. Žemaičių g. 59, Joniškis“.

Administracijos direktorius                                               Tomas Armonavičius
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