VYRIAUSYBES ATSTOVAS TAURAGES APSKRITYJE
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Silales raj ono savivaldybes tarybai
Silales rajono savivaldybds merui

REIKALAVIMAS
DEL LIETUVOS RESPUBLIKOS CIVILINIO KODEKSO 2.101 STRAIPSNIO
IGYVENDINIMO
2016m. spalio 12 d. t\r. e-
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Nuo 2016 m. sausio 1 d. isigaliojo Lietuvos Respublikos civilinio kodekso pakeitimo
istatymas Nr. XII-156(I (toliau - Pakeitimo istatymas). Pakeitimo istatymo 15 straipsni'
irtuty-q
leidejas papilde Lietuvos Respublikos civilini kodeks4 i.10' straipsni,r. 2.i0' straipsniii
1 dalyje inter
alia nustatyta, kad kiekvienoje savivaldybeje turi buti sudaryta 3aba turi ve^ikti neprikiausoma
Neveiksniq asmenq blkles perZiDrejimo komisija (toliau Komisija). Neveiksniq asmenq
bdkles
perZinrejimo komisijq pavyzdinius nuostatus tvirtina Vyriausybe. Sio'straipsnio
4 dalyje inter alia
nurodya, kad Komisija sudaroma i5 penkiq nariq savivaldybesiarybos sprenii-,r.
Lietuvos Respublikos Vyriausybe, vadovaudamasi Lieiuvos itespublikos civilinio koclekso
2.10i striripsnio 1 dalimi, 2015 m. spalio 26 d,. nutarimu ll23 ,,Del Neveiksnirl asmeml bukles

perZitirejirno pavyzdiniq nuostatq patvirtinimooo, patvirtino Neveiksniq asmenq bukles perZiur:ejimo
pavyzdiniq nuostatus.
Vykdant Silales rajono savivaldybes administracing prieliirqnustatyta, kad Silales rajono
!
savivaldybes taryba- iki Siol Neveiksniq asmenr+ bflkles perZiure.iimo komisijos nesudard.
AtsiZvelgdama i tai, kas i5destyta, ir vadovaudamasi Lietuvos Respublikos savivaldybiq
administracines prieZifiros 5 straipsnio 2 dalies I punktu,
reikal auj u neatideliojantigyvendintiLietuvosRespublikos civiliniokodekso 2.10r
straipsnio 1, 4 dalyse nustatytus reikalavimus ir artimiausiame savivaldybes tarybos posedyje
(ne
veliau kaip per I menesi nuo reikalavimo gavimo dienos) sudaryti Neveiksniq ,,r-"nq "Uut te,
perZiurej irno komisij E.
Apie priimt4 sprendim4 pra5au prane5ti Vyriausybes atstovui per 10 dienq nuo jo priemimo
dienos.

Informuoju, kad pagal Lietuvos Respublikos savivaldybiq administracines prieZiuros
nustatyt4 teisini reglamentavim4, meras artimiurusiame savivaldybes
tarybos posedyje privalo supaZindinti savivaldybes tarybos narius su Vyriausybes atstovo
teikimais ir
reikalavimais.
istatymo 4 straipsnio 9 dalyje

Vyriausybes atstove
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