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VENDIM 
Nr. 8, datë 13.2.2017 

 

PËR SHPËRNDARJEN E FINANCIMIT 
PËR PROJEKTE, THIRRJA E KATËRT 

PËR VITIN 2016, TË GRANTIT 
“INFRASTRUKTURA VENDORE DHE 

RAJONALE”, PROGRAMI I ZHVILLIMIT 
TË INFRASTRUKTURËS VENDORE 

DHE RAJONALE, SHTYLLA I 
 

Në mbështetje të nenit 100 të Kushtetutës, të 
nenit 16 dhe të aneksit 3, të ligjit nr. 130, datë 
15.12.2016, “Për buxhetin e vitit 2017”, me 
propozim të Ministrisë së Zhvillimit Urban, 
Komiteti për Zhvillimin e Rajoneve 
 

VENDOSI: 
 

1. Shpërndarjen e financimit për projektet e 
reja të thirrjes së katërt për vitin 2016, me burim 
financimi buxhetin total të projekteve të reja për 
vitin 2017, të programit buxhetor “Infrastruktura 
vendore dhe rajonale”, pranë Ministrisë së 
Zhvillimit Urban, prej 3 450 865 269 (tre 
miliardë e katërqind e pesëdhjetë milion e 
tetëqind e gjashtëdhjetë e pesë e dyqind e 
gjashtëdhjetë e nëntë) lekë, i përbërë nga:  

 

a) fondi i papërdorur për vitin 2016, pjesë e 
Fondit për Zhvillimin e Rajoneve, prej 999 677 
353 (nëntëqind e nëntëdhjetë e nëntë milionë e 
gjashtëqind e shtatëdhjetë e shtatë mijë e treqind 
e pesëdhjetë e tre) lekë;  

dhe 
b) fondi për financimin e projekteve të reja 

prej 2 451 187 916 (dy miliardë e katërqind e 
pesëdhjetë e një milion e njëqind e tetëdhjetë e 
shtatë mijë e nëntëqind e gjashtëmbëdhjetë) lekë, 
nga programi buxhetor “Infrastrukturë vendore 
dhe Rajonale” i Ministrisë së Zhvillimit Urban, 
për vitin 2017. 

2. Shpërndarja e financimit për projekte të 
reja, thirrja e katërt për vitin 2016,  sipas pikës 1 
të këtij vendimi, të bëhet sipas tabelës 1/1 dhe 
1/2, bashkëlidhur këtij vendimi. 

3. Të gjitha autoritetet kontraktuese, projektet 
e të cilave miratohen për financim sipas pikës 1 
të këtij vendimi, brenda një jave nga data e 
publikimit të tij në Fletoren Zyrtare, duhet të 
paraqesin në sekretariatin teknik, pranë Ministrisë 
së Zhvillimit Urban, kalendarin me të gjitha 
afatet e parashikuara për fazat e prokurimit 
publik dhe të zbatimit të punimeve të ndërtimit, 
si dhe të përdorimit të fondeve dhe emrin e 
personit përgjegjës për informimin periodik.  
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4. Autoritetet kontraktuese për projektet sipas 
pikës 2 të këtij vendimi, duhet të kryejnë 
procedurat e prokurimit publik dhe të lidhjes së 
kontratës përkatëse për zbatimin e punimeve të 
ndërtimit, përpara fundit të tremujorit të dytë, të 
vitit 2017. Për fondet e projekteve të 
paprokuruara sipas këtij afati, Komiteti për 
Zhvillimin e Rajoneve ka të drejtën të rishqyrtojë 
financimin dhe t’i rishpërndajë ato.  

5. Ngarkohet sekretariati teknik, pranë 
Ministrisë së Zhvillimit Urban, të kryejë 
monitorimin e ecurisë së përdorimit të fondeve, 
sipas kalendarit të paraqitur nga autoritetet 
kontraktuese, në përputhje me pikën 3 të këtij 
vendimi dhe të informojë Ministrinë e Financave 
dhe periodikisht Komitetin për Zhvillimin e 
Rajoneve, përmes Sekretariatit të Përgjithshëm të 
Komitetit për Zhvillimin e Rajoneve. 

6. Ngarkohen ministri i Zhvillimit Urban dhe 
ministri i Financave, për zbatimin e këtij vendimi. 

Ky vendim hyn në fuqi pas botimit në 
Fletoren Zyrtare. 

 

ZËVENDËSKRYETAR 
Niko Peleshi 
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VENDIM 
Nr. 30, datë 7.2.2017 

 

PËR VERIFIKIMIN E DEKLARIMEVE NË 
FORMULARIN E VETËDEKLARIMIT TË 
FUNKSIONARIT PUBLIK, ANËTARË NË 

KËSHILLIN E BASHKISË ELBASAN,  
Z. GANI HIDA, NË ZBATIM TË  LIGJIT NR. 138/2015 “PËR GARANTIMIN E 

INTEGRITETIT TË PERSONAVE QË 
ZGJIDHEN, EMËROHEN OSE 

USHTROJNË FUNKSIONE PUBLIKE” 

 

Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, në mbledhjen 
e datës 7.2.2017, me pjesëmarrjen e: Denar   Biba   kryetar 

Hysen   Osmanaj      zv.kryetar 
Bledar  Skënderi      anëtar 
Edlira   Jorgaqi   anëtare 
Gëzim   Veleshnja  anëtar 
Klement   Zguri      anëtar 
Vera   Shtjefni   anëtare 
Shqyrtoi çështjen me,  
OBJEKT: Verifikimi i deklarimeve në 

formularin e vetëdeklarimit të funksionarit publikë 
anëtar në këshillin e Bashkisë Elbasan, z. Gani 
Hida, në zbatim të ligjit nr.138/2015 “Për 
garantimin e integritetit të personave që zgjidhen, 
emërohen ose ushtrojnë funksione publike”.  

BAZË LIGJORE: Neni 23, pika 1, germa “a”, i 
ligjit nr. 10019, datë 29.12.2008  “Kodi Zgjedhor i 
Republikës së Shqipërisë’’, i ndryshuar; neni 14, 
neni 15, i ligjit nr. 138/2015 “Për garantimin e 
integritet të personave që zgjidhen, emërohen ose 
ushtrojnë funksione publike”; kreu V, i vendimit të 
Kuvendit nr. 17/2016 “Për përcaktimin e 

rregullave të detajuara mbi zbatimin e ndalimeve të 
parashikuara në ligjin nr. 138/2015, “Për 
garantimin e integritetit të personave që zgjidhen, 
emërohen ose ushtrojnë funksione publike.”  

KQZ-ja, pasi shqyrtoi dokumentacionin e 
paraqitur dhe dëgjoi diskutimet e të pranishmëve, 

 

VËREN: 
 

Në zbatim të ligjit nr. 138/2015 “Për garantimin 
e integritetit të personave që zgjidhen, emërohen 
ose ushtrojnë funksione publike”, KQZ-ja është 
organi kompetent për administrimin, verifikimin, 
zbatimin e ndalimeve për zgjedhjen dhe emërimin 
për funksionet publike, si dhe përpunimin për 
formularin e vetëdeklarimit edhe për këshilltarin në 
këshillin bashkiak.   

Në zbatim të ligjit nr. 138/2015 “Për garantimin 
e integritetit të personave që zgjidhen, emërohen 
ose ushtrojnë funksione publike” dhe kreut V, pika 
2, germa “b” dhe pikës 3, germa “c”, të vendimit të 
Kuvendit nr. 17/2016 “Për përcaktimin e 
rregullave të detajuara mbi zbatimin e ndalimeve të 
parashikuara në ligjin nr. 138/2015”, KQZ-ja, me 
shkresat nr. 2451 dhe 2452, datë 13.5.2016 ka 
kërkuar informacion nga zyra e gjendjes civile dhe 
zyra e gjendjes gjyqësore, për gjendjen gjyqësore të 
funksionarëve që kanë dorëzuar formularët e 
vetëdeklarimit në KQZ. 

Në përgjigje të shkresës, nga ana e zyrës së 
gjendjes gjyqësore është dërguar verifikim i gjendjes 
gjyqësore për të gjithë funksionarët publikë që kemi 
kërkuar. Drejtoria e Përgjithshme e Gjendjes Civile 
ende nuk ka dërguar përgjigje për këshilltarët e 
këshillave bashkiake nëse kanë pasur ndryshime në 
gjeneralitetet e tyre. 


