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NJOFTIM I MINISTRISË SË FINANCAVE
Nr. 10358, datë 9.7.2015

DREJTORIA E PËRGJITHSHME E SHËRBIMEVE MBËSHTETËSE

DREJTORIA E DREJTIMIT TË PRONËS PUBLIKE

Në zbatim të VKM Nr. 926, datë 29.12.2014 “Për kriteret e vleresimit të pronës shtetërore, që privatizohet apo transformohet dhe procedurën e shitjes”, shpall
për shitje me vam fillestar si më poshtë:
1. Në administrim të Bashkisë Elbasan
Nr
Emertimi i objektit

Vendndodhja

Vlerat (në lekë)
Vlera fillestare e
Mjetet
ankandit
kryesore

Trualli

Sipërfaqa e
përgjithshme
(m2)

Sipërfaqa nën
objekt (m2)

359 102

151.84

151.84 (objekt 3 kt)

Mjetet
kryesore

Trualli

Sipërfaqa e
përgjithshme
(m2)

Sipërfaqa nën
objekt (m2)

14 172 650

369 241

277

271

Sipërfaqa e
përgjithshme
(m2)

Sipërfaqa nën
objekt (m2)

76.06

76.06

Zhvillimi i Ankandit
Data

Ora

Vendi

06.08.2015

09.00

DDPP

(Mjete kryesore + trualli)

1

Bodrum

Elbasan

2 328 224

1 969 122

2. Në administrim të Drejtorise se Pergjithshme te Arkivave
Nr

Emertimi i objektit

Vendndodhja

Vlerat (në lekë)
Vlera fillestare e
ankandit

Zhvillimi i Ankandit
Data

Ora

Vendi

06.08.2015

10.00

DDPP

(Mjete kryesore + trualli)

1

Dega Arkivore Kolonjë

Ersekë

14 541 891

3. Në administrim të Drejtorisë Rajonale e Rrugëve Shkodër
Nr

Vlerat (në lekë)
Emertimi i objektit

Vendndodhja

Vlera fillestare e
ankandit

Mjetet
kryesore

Trualli

868 489

10 334

Zhvillimi i Ankandit
Data

Ora

Vendi

06.08.2015

11.00

DDPP

(Mjete kryesore + trualli)

1

Grupi Pukë-Kroi i Zojes

Puke, Fushe
Arez

878 823
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4. Në administrim të Ministrisë së Zhvillimit Ekonomik, Turizmit, Tregtise dhe Sipërmarjes
Nr
1

Emertimi i objektit

Vendndodhja

Ish Koçekë, (depo) të
kooperativës

Glinë,
Gjirokastër

Vlerat (në lekë)
Vlera fillestare e ankandit
Mjetet
(Mjete kryesore + trualli)
kryesore
6 199 636
4 759 596

Trualli
1 400 040

Sipërfaqa e
përgjithshme
(m2)
3889

Sipërfaqa nën
objekt (m2)
875

Zhvillimi i Ankandit
Data
06.08.2015

Ora
12.00

Vendi
DDPP

Çdo person fizik apo juridik i interesuar për blerje me ankand duhet të paraqesë në vendin, datën dhe orën e njoftuar pranë komisionit të ankandit
dokumentacionin si më poshtë:
1. Kërkesë me shkrim për blerjen e objektit apo ndermarjes e regjistruar pranë protokollit të Ministrisë së Financave.
2. Mandat pagesën apo Garancinë bankare në origjinal që vërteton derdhjen apo ngurtësimin e 20 % të vlerës së fillimit të ankandit, në lekë për llogari të
Ministrisë së Financave.
3. Dokument identifikimi (pasaportë biometrike ose letërnjoftim).
Shenim: Pjesëmarrësi në ankand, i cili tërhiqet nga ankandi pa dhënë asnjë ofertë për vlerën e objektit te shpallur për shitje, nuk i kthehet 20 % e vlerës fillestare,
të ngurtësuar për pjesëmarrje në ankand.
Subjekti i shpronësuar i truallit mbi të cilin ndodhet objekti apo ndërmarja duhet të paraqesë në vendin, datën dhe orën e njoftuar pranë komisionit të ankandit
dokumentacionin si më poshtë:
1. Kërkesë me shkrim për blerjen e objektit apo ndermarjes e regjistruar pranë protokollit të Ministrisë së Financave.
2. Mandatpagesën apo Garancinë bankare që vërteton ngurtësimin e 20 për qind të vlerës fillestare në lekë, vetëm për objektin (Mjete kryesore), për llogari të
Ministrisë së Financave në Drejtorinë e Drejtimit të Pronës Publike, detyrimisht brenda afatit të pranimit të kërkesave.
3. Vendimin e Komisionit të Kthimit dhe Kompensimit të Pronave, të shoqëruar me planvendosjen e pronës, ku përcaktohet se ai është subjekt pronar i
tokës.
4. Dëshminë e trashëgimisë, prokurë përfaqësimi etj. nëse ka të tilla.
5. Deklaratë noteriale, në të cilën trashëgimtarët e subjektit të shpronësuar që kërkojnë të ushtrojnë të drejtën e parablerjes për objektin në proces privatizimi,
të deklarojnë se, që nga momenti që janë pajisur me vendimin e Komisionit të Kthimit dhe Kompensimit të Pronave, nuk kanë përfituar kompensim në asnjë
nga format e parashikuara në ligj. Gjithashtu, të deklarojnë se vendimi i ish- Komisionit të Kthimit dhe Kompensimit të Pronave ose i Agjencisë së Kthimit
dhe Kompensimit të Pronave nuk ka ndryshuar ose është shfuqizuar me ndonjë akt administrativ apo vendim të formës së prerë.
Mandat pagesa apo Garancia bankare duhet të bëhet detyrimisht brenda afatit të pranimit të kërkesave për pjesëmarje në ankand. Mandat pagesa apo
Garancia bankare apo mund të bëhen pranë çdo banke të nivelit të dytë në llogaritë respektive të hapura për Ministrinë e Financave pasi të keni tërhequr pranë
DDPP ose degëve të thesarit në rrethe faturën për arkëtim të plotësuar dhe të nënshkruar nga përfaqësuesi i institucionit.
Këto informacione gjenden edhe në faqen e internetit të Ministrisë së Financave www.financa.gov.al
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URDHËR
Nr. 35, datë 29.6.2015

PËR RIKTHIMIN NË PUNË TË ZNJ. EVELINA BEKTESHI, NË POZICIONIN E
PËRGJEGJËSES SË SEKTORIT
Në mbështetje të ligjit nr. 78/2014, datë 10.7.2014, “Për organizimin dhe funksionimin e Qendrës së
Botimeve Zyrtare”, nenit 66/1, i ligjit 152/2013, i ndryshuar dhe në urdhrin e Kryeministrit nr. 82, datë
17.6.2015 “Për miratimin e strukturës dhe të organikës së Qendrës së Botimeve Zyrtare, të vendimit nr.
195, datë 13.12.2012 të Komisionit të Shërbimit Civil, lënë në fuqi nga Gjykata e Apelit Tiranë me
vendimin nr. 99, datë 13.11.2013,
URDHËROJ:
1. Ekzekutimin e vendimit nr. 195, datë 13.12.2012 të Komisionit të Shërbimit Civil, lënë në fuqi nga
Gjykata e Apelit Tiranë me vendimin nr. 99, datë 13.11.2013.
2. Ngarkohet sektori i financës dhe i arkivës për zbatimin e këtij urdhri.
3. Ky urdhër hyn në fuqi menjëherë me dhënien e pëlqimit me shkrim të Nëpunësit Civil brenda dy
ditëve nga marrja në dijeni të palës së interesuar/Zyrës përmbarimore.
DREJTORE
Ardita Buna
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Buletini i Njoftimeve Zyrtare shpërndahet falas në çdo pikë të Postës Shqiptare.
Përmbajtja e Buletinit Zyrtar mund të konsultohet falas dhe pranë Qendrës së Botimeve Zyrtare.
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