FLETORJA ZYRTARE
E REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË
Botim i Qendrës së Botimeve Zyrtare
www.qbz.gov.al

Nr. 35

18 mars

2013

PËRMBAJTJA
Faqe
Vendim i KM
nr. 138, datë 20.2.2013

Për miratimin e tavaneve përgatitore të shpenzimeve të programit
buxhetor afatmesëm, 2014 – 2016 …………………………………......

1415

Vendim i KM
nr. 142, datë 6.2.2013

Për një shtesë në vendimin nr. 27, datë 19.1.2007 të Këshillit të
Ministrave “Për miratimin e rregullave të vlerësimit dhe të dhënies
së koncesioneve”, të ndryshuar……………………………………………

1423

Për disa shtesa në vendimin nr.205, datë 13.4.1999 të Këshillit të
Ministrave “Për dispozitat zbatuese të Kodit Doganor”, të
ndryshuar ……………………………………………………………….......

1423

Për pjesëmarrjen e një ekipi këshillues ushtarak (MAT-A) të
Forcave të Armatosura të Republikës së Shqipërisë, në operacionin
ushtarak “ISAF”, në Afganistan …………………………………………

1425

Për pjesëmarrjen e Forcave të Armatosura të Republikës së
Shqipërisë me përfaqësues në shtabin “EUFOR”, në kuadër të
operacionit ushtarak “ALTHEA”, të Bashkimit Europian, në Bosnjë
– Hercegovinë ……………………………………………………………....

1426

Për kalimin e pasurisë së ndodhur në zonën kadastrale nr. 8380, të
Bashkisë Tiranë në përgjegjësi administrimi të Ministrisë së Punëve
Publike dhe Transportit, për Entin Kombëtar të Banesave dhe për
një ndryshim në vendimin nr. 143, datë 18.1.2012 të Këshillit të
Ministrave “Për miratimin e listës paraprake (pjesa e parë+pjesa e
dytë) të pronave të paluajtshme publike shtetërore, që transferohen
në pronësi ose në përdorim të Bashkisë Tiranë, të qarkut të Tiranës”

1428

Për miratimin e rregullores “Për organizimin dhe funksionimin e
Autoritetit Shtetëror për Informacionin Gjeohapësinor..................

1434

Vendim i KM
nr. 143, datë 13.2.2013
Vendim i KM
nr. 144, datë 20.2.2013
Vendim i KM
nr. 145, datë 20.2.2013

Vendim i KM
nr. 146, datë 20.2.2013

Vendim i KM
nr. 147, datë 20.2.2013

Vendim i KM
nr. 150, datë 27.2.2013

Për miratimin e strukturës dhe të organikës së administratës së
Akademisë së Shkencave të Republikës së Shqipërisë …………….....

1443

Vendim i KM
nr. 152, datë 27.2.2013

Për përcaktimin e autoritetit kontraktues për dhënien me koncesion
të hidrocentralit “Shëngjon” dhe miratimin e bonusit, në procedurën
përzgjedhëse konkurruese, që i jepet shoqërisë ………………………..

1446

Për përcaktimin e autoritetit kontraktues për dhënien me koncesion
të hidrocentralit “Kryezi 3” dhe miratimin e bonusit, në procedurën
përzgjedhëse konkurruese, që i jepet shoqërisë ………………………..

1447

Për përcaktimin e autoritetit kontraktues për dhënien me koncesion
të hidrocentralit “Ballenjë” dhe miratimin e bonusit, në procedurën
përzgjedhëse konkurruese, që i jepet shoqërisë ………………………..

1447

Vendim i KM
nr. 157, datë 27.2.2013

Për përcaktimin e autoritetit kontraktues për dhënien me koncesion
të shërbimit të monitorimit dhe fiskalizimit të lojërave të fatit.........

1448

Vendim i KM
nr. 159, datë 27.2.2013

Për shkarkimin nga detyra të kryetarit të komunës Dardhas, z.
Aleksandër Çela …………………………………………………………….

1448

Vendim i KM
nr. 162, datë 27.2.2013

Për një shtesë fondi në buxhetin e vitit 2013, miratuar për
Ministrinë e Shëndetësisë, për mbulimin e shpenzimeve të mjekimit
të shtetases Manushaqe Stana ……………………………………………..

1449

Për një ndryshim dhe shtesë në vendimin nr.396, datë 31.3.2005 të
Këshillit të Ministrave “Për miratimin e kufijve dhe rregullores së
administrimit të parqeve arkeologjike të Shkodrës, Lezhës,
Apolonisë, Bylisit, Amantias, Orikumit, Antigonesë, Finiqit dhe
Butrintit”………………………………………………………………………

1449

Vendim i KKRT
nr. 55, datë 20.2.2013

Për rinovimin e licencës së subjektit radiofonik privat vendor “Club
FM”..............................................................................

1450

Vendim i KKRT
nr. 56, datë 20.2.2013

Mbi vlefshmërinë e licencës së personit fizik Gazmend Vogli,
licencuar për subjektin televiziv privat vendor “TV Klaudiana”......

1450

Kërkesë për deklarimin e vërtetimit të faktit juridik të vdekjes për
shtetasin Hajredin Hallulli ………………………………………………...

1452

Kërkesë për shpalljen të zhdukur të shtetases Tatjana Hazizaj ………

1452

Vendim i KM
nr. 153, datë 27.2.2013
Vendim i KM
nr. 154, datë 27.2.2013

Vendim i KM
nr. 163, datë 27.2.2013

Neni 25
Dokumentet administrative që vijnë në adresë të ASIG-ut
1. Dokumentet hyrëse regjistrohen në regjistrin e korrespondencës nga sektori i arkivprotokollit, i cili bën shënimin në to të numrit dhe datës së marrjes. Dokumentet i përcillen drejtorit
të ASIG-ut ose personit të autorizuar me shkrim prej tij, i cili brenda 24 orëve bën shpërndarjen e
tyre sipas përkatësisë në strukturat që kanë lidhje me problematikën e tij, kundrejt firmës.
2. Brenda afatit të përcaktuar në kartelë, materiali pasi është sigluar nga përpiluesi,
përgjegjësi i sektorit, drejtori i drejtorisë, dorëzohet pranë drejtorit të përgjithshëm.
3. Pas nënshkrimit materiali evidentohet në kartelë, i cili i dorëzohet kundrejt firmës
strukturës së arkiv-protokollit.
Neni 26
Komunikimi midis strukturave të ASIG-ut
1. Materialit që trajtohen nga strukturat e ASIG-ut, në kuadrin e marrëdhënieve të
brendshme të bashkëpunimit midis tyre, evidentohen në protokollin e brendshëm të ASIG-ut.
2. Praktikat e brendshme shoqërohen nga një kartelë e brendshme, e cila përmban këto
elemente:
a) strukturën nga vjen;
b) lëndën objekt të materialit;
c) drejtorinë;
ç) afatin e trajtimit të materialit.
3. Këto dokumente ruhen në strukturat përkatëse të ASIG-ut, si dhe nga sektori i arkivprotokollit dhe pasi humbasin vlerën e ruajtjes nxirren për asgjësim, sipas rregullave në fuqi nga
vetë strukturat e ASIG-ut ose struktura përgjegjëse e arkiv-protokollit.
VENDIM
Nr. 150, datë 27.2.2013
PËR MIRATIMIN E STRUKTURËS DHE TË ORGANIKËS SË ADMINISTRATËS SË
AKADEMISË SË SHKENCAVE TË REPUBLIKËS SË SHQIPËRISË
Në mbështetje të nenit 100 të Kushtetutës dhe të nenit 12 të ligjit nr. 9655, datë 11.12.2006
“Për Akademinë e Shkencave të Republikës së Shqipërisë”, të ndryshuar, me propozimin e
Kryeministrit, Këshilli i Ministrave
VENDOSI:
1. Miratimin e strukturës dhe të organikës së administratës së Akademisë së Shkencave të
Republikës së Shqipërisë, gjithsej 29 veta, sipas lidhjeve që i bashkëlidhen këtij vendimi.
2. Vendimi nr. 399, datë 26.5.2010 i Këshillit të Ministrave “Për miratimin e strukturës së
administratës së Akademisë së Shkencave të Republikës së Shqipërisë”, shfuqizohet.
3. Ngarkohet Akademia e Shkencave e Republikës së Shqipërisë për zbatimin e këtij
vendimi.
Ky vendim hyn në fuqi pas botimit në Fletoren Zyrtare.
KRYEMINISTRI
Sali Berisha
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VENDIM
Nr. 152, datë 27.2.2013
PËR PËRCAKTIMIN E AUTORITETIT KONTRAKTUES PËR DHËNIEN ME
KONCESION TË HIDROCENTRALIT “SHËNGJON” DHE MIRATIMIN E BONUSIT, NË
PROCEDURËN PËRZGJEDHËSE KONKURRUESE, QË I JEPET SHOQËRISË
Në mbështetje të nenit 100 të Kushtetutës, të neneve 5, pika 3 e 23, pika 3 shkronja “b”, të
ligjit nr. 9663, datë 18.12.2006 “Për koncesionet”, të ndryshuar, me propozimin e
Zëvendëskryeministrit dhe Ministër i Ekonomisë, Tregtisë dhe Energjetikës, Këshilli i Ministrave
VENDOSI:
1. Autoriteti kontraktues për kryerjen e procedurave ligjore për dhënien me koncesion, të
formës “BOT” (ndërtim, operim dhe transferim), të hidrocentralit “Shëngjon” është Ministria e
Ekonomisë, Tregtisë dhe Energjetikës.
2. Miratimin e bonusit prej 2 (dy) pikësh për rezultatin teknik dhe financiar në procedurën
përzgjedhëse konkurruese për dhënien me koncesion të këtij hidrocentrali, që i jepet shoqërisë “Edi
Energy”, sh.p.k.
3. Ministria e Ekonomisë, Tregtisë dhe Energjetikës, në procedurën përzgjedhëse
konkurruese për dhënien me koncesion të hidrocentralit “Shëngjon”, duhet të pranojë oferta për të
gjithë pjesën e lirë të pellgut ujëmbledhës, i cili përfshihet në skemën e shfrytëzimit të këtij
hidrocentrali.
4. Ngarkohet Ministria e Ekonomisë, Tregtisë dhe Energjetikës për zbatimin e këtij
vendimi.
Ky vendim hyn në fuqi pas botimit në Fletoren Zyrtare.
KRYEMINISTRI
Sali Berisha
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