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Vendim i Këshillit të Ministrave
nr. 12, datë 11.1.2016

Për një shtesë në vendimin nr. 375, datë 6.6.2012, të Këshillit të
Ministrave, “Për krijimin, regjistrimin, mënyrën e funksionimit, të
administrimit e të ndërveprimit dhe për sigurinë e sistemit të
regjistrimit të pasurive të paluajtshme (ALBSReP)”, të ndryshuar...
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Për disa shtesa dhe ndryshime në vendimin nr. 376, datë 6.6.2012,
të Këshillit të Ministrave, “Për procedurën e lëshimit të
dokumenteve nga zyrat e regjistrimit të pasurive të paluajtshme”,
të ndryshuar...............................................................................................
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Kërkesë e Ministrisë së Zhvillimit Për shpronësim, për interes publik, të pasurive të paluajtshme, pronë
Urban nr. 43, datë 6.1.2016
private, që preken nga ndërtimi i projektit “Leje ndërtimi për
rikualifikimin urban të sheshit “Avni Rustemi” dhe “Pazarit të Ri””...
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Vendim i Këshillit të Ministrave
nr. 13, datë 11.1.2016

Adresa: Bulevardi “Gjergj Fishta”, pas ish-Ekspozitës “Shqipëria Sot”, Tel: 04 24 27 005, 04 24 27 006
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VENDIM
Nr. 12, datë 11.1.2016
PËR NJË SHTESË NË VENDIMIN NR.
375, DATË 6.6.2012, TË KËSHILLIT TË
MINISTRAVE, “PËR KRIJIMIN,
REGJISTRIMIN, MËNYRËN E
FUNKSIONIMIT, TË ADMINISTRIMIT E
TË NDËRVEPRIMIT DHE PËR
SIGURINË E SISTEMIT TË
REGJISTRIMIT TË PASURIVE TË
PALUAJTSHME (ALBSReP)”, TË
NDRYSHUAR
Në mbështetje të nenit 100 të Kushtetutës, të
pikës 2, të nenit 7, të ligjit nr. 33/2012, “Për
regjistrimin e pasurive të paluajtshme”, dhe të nenit
4, të ligjit nr. 10325, datë 23.9.2010, “Për bazat e të
dhënave shtetërore”, me propozimin e ministrit të
Drejtësisë, Këshilli i Ministrave
VENDOSI:
Në fund të nënndarjes “i”, të shkronjës “ç”, të
pikës 6, të vendimit nr. 375, datë 6.6.2012, të
Këshillit të Ministrave, të ndryshuar, shtohen fjalët
“... dhe e drejta për të aplikuar on-line për shërbimet
e miratuara me marrëveshje mes Dhomës
Kombëtare të Noterisë dhe Zyrës Qendrore të
Regjistrimit të Pasurive të Paluajtshme.”.
Ky vendim hyn në fuqi pas botimit në Fletoren
Zyrtare.
KRYEMINISTRI
Edi Rama
VENDIM
Nr. 13, datë 11.1.2016
PËR DISA SHTESA DHE NDRYSHIME
NË VENDIMIN NR. 376, DATË 6.6.2012,
TË KËSHILLIT TË MINISTRAVE, “PËR
PROCEDURËN E LËSHIMIT TË
DOKUMENTEVE NGA ZYRAT E
REGJISTRIMIT TË PASURIVE TË
PALUAJTSHME”, TË NDRYSHUAR
Në mbështetje të nenit 100 të Kushtetutës, të
nenit 7, të ligjit nr. 33/2012, “Për regjistrimin e
pasurive të paluajtshme”, dhe të paragrafit të
fundit, të nenit 23, të ligjit nr. 7829, datë 1.6.1994,
“Për noterinë”, të ndryshuar, me propozimin e
ministrit të Drejtësisë, Këshilli i Ministrave

VENDOSI:
I. Në vendimin nr. 376, datë 6.6.2012, të
Këshillit të Ministrave, të ndryshuar, bëhen këto
shtesa dhe ndryshime:
1. Pas pikës 2 shtohet pika 2/1, me këtë
përmbajtje:
“2/1. Zyra e Regjistrimit të Pasurive të
Paluajtshme ofron shërbimin on-line për kërkesat
për aplikim për kryerjen e shërbimeve për noterët.
Shërbimet përkatëse të ofruara on-line për noterët
miratohen me marrëveshje të përbashkët mes
Zyrës së Regjistrimit të Pasurive të Paluajtshme dhe
Dhomës Kombëtare të Noterëve.”.
2. Pas pikës 3 shtohet pika 3/1, me këtë përmbajtje:
“3/1. Pranë Zyrës së Regjistrimit të Pasurive të
Paluajtshme do të funksionojë një regjistër i
veçantë elektronik i kërkesave për aplikim on-line
dhe një regjistër tjetër për përpunim të kërkesave
për aplikim dhe i lëshimit të dokumenteve nga Zyra
e Regjistrimit të Pasurive të Paluajtshme.”.
3. Në pikat 4, 5 dhe 6, termi “Regjistri elektronik” zëvendësohet me “Regjistrat elektronikë”.
4. Pas pikës 17 shtohet pika 17/1, me këtë përmbajtje:
“17/1. Procedurat dhe mënyra e trajtimit të
kërkesave, sipas pikës 3/1, përcaktohet me një
udhëzim të përbashkët të Zyrës së Regjistrimit të
Pasurive të Paluajtshme dhe Dhomës Kombëtare
të Noterëve.”.
II. Ngarkohen Ministria e Drejtësisë, kryeregjistruesi i Pasurive të Paluajtshme të Republikës së
Shqipërisë, zyrat e regjistrimit të pasurive të
paluajtshme dhe Dhoma Kombëtare e Noterëve
për zbatimin e këtij vendimi.
Ky vendim hyn në fuqi pas botimit në Fletoren
Zyrtare.
KRYEMINISTRI
Edi Rama
KËRKESË
Nr. 43, datë 6.1.2016
PËR SHPRONËSIM PUBLIK
Ministria e Zhvillimit Urban shpall kërkesën për
shpronësim, për interes publik, të pasurive të
paluajtshme, pronë private, që preken nga ndërtimi
i projektit “Leje ndërtimi për rikualifikimin urban të
sheshit “Avni Rustemi” dhe “Pazarit të Ri””.
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Fletorja Zyrtare
Subjekti kërkues i këtij objekti është Bashkia
Tiranë.
Me anë të këtij publikimi kërkojmë të vëmë në
dijeni personat të cilët preken nga ky shpronësim,
që konsiston në masën e vlerësimit të llogaritur në
bazë të vendimit nr. 138, datë 23.3.2000 të Këshillit
të Ministrave, “Për kriteret teknike të vlerësimit dhe
të përllogaritjes së masës së shpërblimit të pasurive
që shpronësohen, të pasurive që zhvlerësohen dhe
të të drejtave të personave të tretë, për interes
publik”, të ndryshuar, për pronarët, sipas listës
emërore bashkëlidhur.
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Pronarët, do të likuidohen për efekt shpronësimi me paraqitjen e dokumenteve të rregullta të
pronësisë, pas daljes së vendimit të Këshillit të
Ministrave, që do të miratojë kërkesën për
shpronësim.
Vlera totale e shpronësimit është 76,474,427
(shtatëdhjetë e gjashtë milionë e katërqind e
shtatëdhjetë e katër mijë e katërqind e njëzet e
shtatë) lekë.
ZËVENDËSMINISTRI I ZHVILLIMIT
URBAN
Gjon Radovani
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