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MBI AUDITIMIN E USHTRUAR NË MINISTRINË E PUNËVE PUBLIKE DHE 
TRANSPORTIT 

 
Raporti Përfundimtar i Auditimit të ushtruar në Ministrinë e Punëve Publike dhe Transportit, 
për Projektin “Ndërtimi i Banesave sociale ” me objekt “Për zbatimin e ligjshmërisë dhe 
rregullshmërisë së veprimtarisë ekonomiko-financiare” për periudhën nga fillimi i projektit 
deri-në Qershor 2011, dhe masat për përmirësimin e gjendjes janë miratuar me Vendimin e 
Kryetarit të KLSH nr. 42 datë 28.03.2012. 
Bazuar në nenet 9 dhe 16 të ligjit nr. 8270, datë 23/12/1997 “Për kontrollin e Lartë të Shtetit”, 
ndryshuar me ligjin nr. 8599, datë 1/6/2000, me shkresën nr. 343/8 datë 28.03.2012, dërguar 
Z. .........., Ministër i Punëve Publike dhe Transportit, Kontrolli i Lartë i Shtetit i ka 
rekomanduar dhe kërkuar zbatimin e masave të mëposhtme: 

 
A. MASA ORGANIZATIVE 
 

1. Njësia e Koordinimit të Projektit (PCU), në bashkëpunim me Njësitë e Zbatimit të 
Projektit (PIU) dhe Bashkitë përfituese të cilat i kanë në ruajtje objektet e ndërtuara për 
banim, të paraqesin pranë Këshillit Bashkiak përkatës, procedurën për miratimin dhe zbatimin 
e fazës së dytë të projektit, sigurimin e strehimit për personat në nevojë me të ardhura të ulëta, 
të varfrit, viktimat e dhunës, personat me aftësi të kufizuar dhe jetimët që nuk kanë akses në 
tregun formal të strehimit, sipas objektivave të parashikuar në Marrëveshjen e Financimit. 

Menjëherë 
 

2. Njësia e Koordinimit të Projektit (PCU), në bashkëpunim me Njësitë e Zbatimit të 
Projektit (PIU) dhe Bashkitë përfituese, të marrin masa për marrjen në dorëzim të punimeve 
në objektet e përfunduara si dhe vënien në shfrytëzim të tyre. 

Vazhdimisht 
 

3. Njësia e Koordinimit të Projektit (PCU), në bashkëpunim me Njësitë e Zbatimit të 
Projektit (PIU) dhe Bashkitë përfituese, të përcaktojnë formën e administrimit dhe 
mirëmbajtjes së Banesave Sociale. 

Menjëherë 
 

4. Njësia e Zbatimit të Projektit (PIU) në Bashkinë Durrës, të njoftojë Drejtorinë 
Rajonale të Tatim Taksave Durrës, për shmangien e pagesës së Tatimit mbi Vlerën e Shtuar, 
në vlerën 14, 000 Euro, nga studio e projektimit “Erka Projekt”.  

Menjëherë 
 

5. Njësia e Koordinimit të Projektit(PCU), në bashkëpunim me Njësitë e Zbatimit të 
Projektit (PIU) në të gjitha Bashkitë pjesëmarrëse në Projekt, të depozitojnë dhe ruajnë në 
zyrën e Protokoll-Arkivës, të gjithë dokumentacionin e projektit në përputhje me ligjin nr. 
9154 datë 06.11.2003 “Për arkivat” dhe “Normat tekniko-profesionale dhe metodologjike të 
Shërbimit Arkivor në Republikën e Shqipërisë”. 

Menjëherë 
 

B. MASA PËR SHPËRBLIMIN E DËMIT 
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1. Të kërkohet në rrugë ligjore shpërblimi i dëmit ekonomik në vlerën 2,793,043 lekë, 

duke ndjekur të gjitha procedurat e nevojshme administrative dhe të gjitha shkallët e gjykimit, 
përfituar nga Shoqëria “........”, sh.p.k, në kundërshtim me Udhëzimin e Këshillit të Ministrave 
nr. 2, datë 08.05.2003 “Për klasifikimin dhe strukturën e kostos në punimet e ndërtimit”, sipas 
kontratës së realizuar në Bashkinë Berat, trajtuar në faqet 30 – 32 të Raportit Përfundimtar të 
Kontrollit. 

Menjëherë 
  
2. Të kërkohet në rrugë ligjore shpërblimi i dëmit ekonomik në vlerën 4,000 euro, 

duke ndjekur të gjitha procedurat e nevojshme administrative dhe të gjitha shkallët e gjykimit, 
si shpenzim i bërë në kundërshtim me Manualin e Zbatimit të Projektit pika 3.2 “Njësia e 
kordinimit të Projektit”, nga ............ me detyrë Drejtor i PIU-t, në Bashkinë Elbasan, trajtuar 
në faqet 32 – 33 të Raportit Përfundimtar të Kontrollit. 

Menjëherë 
 

3. Njësia e Zbatimit të Projektit (PIU) në Bashkinë Tiranë, të llogarisë në mënyrë 
analitike dhe të detajuar, sipas faturës të paraqitur dhe kursit të këmbimit të euros për 
periudhën në të cilën është kryer pagesa për shpenzimet e telefonisë celulare për periudhën 3 
vjeçare të projektit në shumën 4,446 euro, për z. ................., me detyrë Drejtor i PIU-t, paguar 
në kundërshtim me VKM nr. 343 datë 11.07.2002 “Për pajisjen me numër celular të 
personave juridikë e fizikë”, trajtuar në faqet 19 – 20 të Raportit Përfundimtar të Kontrollit. 

    Menjëherë 
 
4. Të kërkohet në rrugë ligjore shpërblimi i dëmit ekonomik në vlerën 945,120 lekë, 

duke ndjekur të gjitha procedurat e nevojshme administrative dhe të gjitha shkallët e gjykimit, 
si diferencë e punimeve të realizuara në krahasim me volumet e përshkruara në situacionin 
përfundimtar, nga Shoqëria .................” sh.p.k, sipas kontratës të realizuar në Bashkinë 
Durrës, trajtuar në faqet 24 – 26 të Raportit Përfundimtar të Kontrollit. 

Menjëherë 
 

5. Të kërkohet në rrugë ligjore shpërblimi i dëmit ekonomik në vlerën 660,184 lekë, 
duke ndjekur të gjitha procedurat e nevojshme administrative dhe të gjitha shkallët e gjykimit, 
si diferencë e punimeve të realizuara në krahasim me volumet e përshkruara në situacionin 
përfundimtar, nga Shoqëria “...............” sh.p.k, sipas kontratës të realizuar në Bashkinë Fier, 
trajtuar në faqet 26 – 30 të Raportit Përfundimtar të Kontrollit. 

Menjëherë 
 

6. Të kërkohet në rrugë ligjore shpërblimi i dëmit ekonomik në vlerën 1,321,186 lekë, 
duke ndjekur të gjitha procedurat e nevojshme administrative dhe të gjitha shkallët e gjykimit, 
si diferencë e punimeve të realizuara në krahasim me volumet e përshkruara në situacionin 
përfundimtar, nga Shoqëria “..........” sh.p.k, sipas kontratës të realizuar në Bashkinë Berat, 
trajtuar në faqet 30 – 32 të Raportit Përfundimtar të Kontrollit. 

Menjëherë 
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 7. Të kërkohet në rrugë ligjore shpërblimi i dëmit ekonomik në vlerën 1,000 Euro, 
duke ndjekur të gjitha procedurat e nevojshme administrative dhe të gjitha shkallët e gjykimit, 
si pagesë e pa justifikuar, ndaj Shoqërisë Konsulente .................” sh.p.k, sipas kontratës të 
realizuar në Bashkinë Elbasan, trajtuar në faqet 39 – 42 të Raportit Përfundimtar të Kontrollit. 

Menjëherë 
    

8. Të kërkohet në rrugë ligjore shpërblimi i dëmit ekonomik në vlerën 3,653.7 Euro, 
duke ndjekur të gjitha procedurat e nevojshme administrative dhe të gjitha shkallët e gjykimit, 
si diferencë e punimeve të realizuara në krahasim me volumet e përshkruara në situacionin 
përfundimtar, nga Shoqëria “.................” sh.p.k, sipas kontratës të realizuar në Bashkinë 
Elbasan, trajtuar në faqet 33 – 35 të Raportit Përfundimtar të Kontrollit. 

Menjëherë 
 
 9. Të kërkohet në rrugë ligjore shpërblimi i dëmit ekonomik në vlerën 4,368 Euro, 

duke ndjekur të gjitha procedurat e nevojshme administrative dhe të gjitha shkallët e gjykimit, 
si diferencë e punimeve të realizuara në krahasim me volumet e përshkruara në situacionin 
përfundimtar, nga Shoqëria “...................” sh.p.k, sipas kontratës të realizuar në Bashkinë 
Korçë, trajtuar në faqet 36 – 37 të Raportit Përfundimtar të Kontrollit. 

Menjëherë 
 

10. Të kërkohet në rrugë ligjore shpërblimi i dëmit ekonomik në vlerën 1,390 Euro, 
duke ndjekur të gjitha procedurat e nevojshme administrative dhe të gjitha shkallët e gjykimit, 
llogaritur si penalitet për përfundim me vonesë të punimeve, nga Shoqëria “............” sh.p.k, 
sipas kontratës të realizuar në Bashkinë Korçë, trajtuar në faqet 32 – 36 të Raportit 
Përfundimtar të Kontrollit. 

Menjëherë 
 
11. Të kërkohet në rrugë ligjore shpërblimi i dëmit ekonomik në vlerën 1,392 Euro, 

duke ndjekur të gjitha procedurat e nevojshme administrative dhe të gjitha shkallët e gjykimit, 
si diferencë e punimeve të realizuara në krahasim me volumet e përshkruara në situacionin 
përfundimtar, nga Shoqëria “.................” sh.p.k, sipas kontratës të realizuar në Bashkinë 
Kavajë, trajtuar në faqet 36-37 të Raportit Përfundimtar të Kontrollit. 

                                                                           Menjëherë                              
C. MASA ADMINISTRATIVE 
 
1. Njësia e Koordinimit të Projektit “Ndërtim i banesave sociale”, mbështetur në nenet 

7, 9 dhe 15, të ligjit nr. 8402, datë 10.9.1998 “Për kontrollin dhe disiplinimin e punimeve të 
ndërtimit”, i ndryshuar, në nenin 5, Pika b, të Ligjit nr. 9780, datë 16.07.2007 “Për 
inspektimin e ndërtimit”, t’i kërkojë “Inspektoratit Ndërtimor e Urbanistik” sipas bashkive 
përkatëse: 

- Ndëshkim për kundërvajtje administrative dhe dënimin me gjobë në masën 50,000 
lekë, shoqëritë e ndërtimit dhe mbikëqyrësit e punimeve:  

 
1.  Shoqërinë e ndërtimit “.............”; 
2.  z. Razie Naipi, me detyrë mbikëqyrëse e punimeve;   
3.   Shoqërinë e ndërtimit “........................ “  
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4.   Shoqërinë e ndërtimit “.................” 
5.  Shoqërinë e ndërtimit “.................”   
6.  Shoqërinë e ndërtimit “................”    
 

- Për mos kontrollin periodik të punimeve në fazat më kryesore të ndërtimit; 
- për mungesë saktësie, vërtetësie të dokumentave dhe cilësi të dobët në punimet e 

ndërtimit, trajtuar në faqet 11 – 46 të Raportit Përfundimtar të Kontrollit.   
 

D. MASA DISIPLINORE  
 

A. Mbështetur në nenet 37, 141, 153 pika 1, 2 të ligjit nr. 7961, datë 12.07.1995 “Kodi 
i Punës”, i ndryshuar si dhe mbështetur në Kontratën Kolektive të Punës, kërkojmë të fillojnë 
procedurat për dhënien e masave disiplinore si më poshtë: 

 
 “Vërejtje me paralajmërim për largim nga puna” 
 
  për: 
 
1. znj. ....................., me detyrë Drejtore e PIU-t Berat,; 
- pasi ka vepruar në kundërshtim me Udhëzimin e Këshillit të Ministrave nr. 2, datë 

08.05.2003 “Për klasifikimin dhe strukturën e kostos në punimet e ndërtimit” duke shkaktuar 
dëmin ekonomik në vlerën 2,793,043 lekë, si dhe për mangësitë e konstatuara në zbatimin e 
kontratave të punimeve të civile. 

 
2. z. ...................., anëtar i komisionit të vlerësimit të ofertave;  
- pasi ka vepruar në kundërshtim me Udhëzimin e Këshillit të Ministrave nr. 2, datë 

08.05.2003 “Për klasifikimin dhe strukturën e kostos në punimet e ndërtimit”, duke shkaktuar 
dëmin ekonomik në vlerën 2,793,043 lekë. 

 
3. znj.............., anëtare e komisionit të vlerësimit të ofertave; 
- pasi ka vepruar në kundërshtim me Udhëzimin e Këshillit të Ministrave nr. 2, datë 

08.05.2003 “Për klasifikimin dhe strukturën e kostos në punimet e ndërtimit”, duke shkaktuar 
dëmin ekonomik në vlerën 2,793,043 lekë. 

 
 4. z............, anëtar i komisionit të vlerësimit të ofertave; 
- pasi ka vepruar në kundërshtim me Udhëzimin e Këshillit të Ministrave nr. 2, datë 

08.05.2003 “Për klasifikimin dhe strukturën e kostos në punimet e ndërtimit” duke shkaktuar 
dëmin ekonomik në vlerën 2,793,043 lekë. 

 
5. znj.E................., anëtar i komisionit të vlerësimit të ofertave; 
- pasi ka vepruar në kundërshtim me Udhëzimin e Këshillit të Ministrave nr. 2, datë 

08.05.2003 “Për klasifikimin dhe strukturën e kostos në punimet e ndërtimit” duke shkaktuar 
dëmin ekonomik në vlerën 2,793,043 lekë. 

 
6. znj. .................., me detyrë Drejtor i PIU-t Korçë, në cilësinë e anëtares së 

komisionit të vlerësimit të ofertave; 
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- pasi ka vepruar në kundërshtim me Procurement Gudeline under CEB loans, seksioni 
I.16 “Cancellation of aëard procedures” pika a), seksion të cilit duhet ti referohet huamarrësi 
për të kompletuar dhe qartësuar proçedurën në rastin e përdorimit NCB (procedurë kombëtare 
tenderimi), pasi ofertat e kualifikuara nuk kanë qënë të suksesshme nga ana financiare dhe 
devijanca nga kosto e parashikuar dhe kontratave të lidhura është 41,626 Euro, si dhe për 
mangësitë e konstatuara në zbatimin e kontratave të punimeve civile. 

 
7. z. ................, anëtar i komisionit të vlerësimit të ofertave; 
- pasi ka vepruar në kundërshtim me Procurement Gudeline under CEB loans,seksioni 

I.16 “Cancellation of aëard procedures” pika a), seksion të cilit duhet ti referohet huamarrësi 
për të kompletuar dhe qartësuar procedurën në rastin e përdorimit NCB (procedurë kombëtare 
tenderimi), pasi ofertat e kualifikuara nuk kanë qënë të suksesshme nga ana financiare dhe 
devijanca nga kosto e parashikuar dhe kontratave të lidhura është 41,626 Euro. 

 
8.  znj............., anëtare e komisionit të vlerësimit të ofertave; 
- pasi ka vepruar në kundërshtim me Procurement Gudeline under CEB loans,seksioni 

I.16 “Cancellation of aëard procedures” pika a), seksion të cilit duhet ti referohet huamarrësi 
për të kompletuar dhe qartësuar procedurën në rastin e përdorimit NCB (procedurë kombëtare 
tenderimi), pasi ofertat e kualifikuara nuk kanë qënë të suksesshme nga ana financiare dhe 
devijanca nga kosto e parashikuar dhe kontratave të lidhura është 41,626 Euro. 

 
 9. z. ..........., anëtar i komisionit të vlerësimit të ofertave; 
- pasi ka vepruar në kundërshtim me Procurement Gudeline under CEB loans,seksioni 

I.16 “Cancellation of aëard procedurës” pika a), seksion të cilit duhet ti referohet huamarrësi 
për të kompletuar dhe qartësuar procedurën në rastin e përdorimit NCB (procedurë kombëtare 
tenderimi), pasi ofertat e kualifikuara nuk kanë qënë të suksesshme nga ana financiare dhe 
devijanca nga kosto e parashikuar dhe kontratave të lidhura është 41,626 Euro. 

 
 10. znj. ..............., anëtar i komisionit të vlerësimit të ofertave; 
- pasi ka vepruar në kundërshtim me Procurement Gudeline under CEB loans, seksioni 

I.16 “Cancellation of aëard procedures” pika a), seksion të cilit duhet ti referohet huamarrësi 
për të kompletuar dhe qartësuar procedurën në rastin e përdorimit NCB (procedurë kombëtare 
tenderimi), pasi ofertat e kualifikuara nuk kanë qënë të suksesshme nga ana financiare dhe 
devijanca nga kosto e parashikuar dhe kontratave të lidhura është 41,626 Euro. 
 

11. z. ..........., me detyrë Drejtor i PIU-t Elbasan; 
- pasi ka nënshkruar kontratën e shërbimit me vlerë 4,000 euro, në kundërshtim me 

Manualin e Zbatimit të Projektit pika 3.2 “Njësia e Kordinimit të Projektit” dhe pika b, 
“Funksionet kryesore të PCU”.  

- ka kryer pagesë për shërbime në vlerë 240,000 lekë, pa lidhur kontratë si dhe për 
mangësitë e konstatuara në zbatimin e kontratave të punimeve civile. 

 
“Vërejtje” 
    për:  

 
 1. z.............., me detyrë Drejtor i PIU-t Kavajë; 
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- pasi në kundërshtim me Manualin e zbatimit të projektit ka përzgjedhur procedurën e 
gabuar për kryerjen e shërbimit si dhe për mangësitë e konstatuara në zbatimin e kontratave të 
punimeve civile. 

 
2. z. ................., me detyrë financier i PIU-t Elbasan; 

- pasi ka vepruar në kundërshtim me VKM nr.1 datë 10.01.2007, kreu VI “Blerjet me vlerë të 
vogël”; 

- nuk ka respektuar specifikimet teknike të kërkuara për paisjet e zyrave si dhe për 
pagesën e kryer pa lidhur kontratë për shërbime e kryera në vlerë 240,000 lekë.   
 

Shënim: Sqarojmë se, për ish punonjësit në vijim:  
                
1. z. ...................., ish Drejtori i PIU-t Durrës;  
2. z. ................. detyrë ish Drejtor i PIU-t Tiranë;  
3. z. ................ ish Drejtor i PIU-t.Kavajë;  
4. znj. ...............,ish specialiste e Financës; 
5. z. ..............,.specialist prokurimesh;  
6. z. ................, ish punonjës i Bashkisë Kavajë; 
7. z. ................., ish punonjës i Bashkisë Kavajë,  
nuk mund të rekomandojmë masën disiplinore “Ndërprerje e mardhënieve të punës”, 

për shkak se janë tashmë të larguar nga detyrat. 
Në vlerësimin tonë, përgjegjësitë e tyre në raport me shkeljet dhe mangësitë e 

konstatuara është e tillë, që do të rekomandonim masën “Ndërprerje e mardhënieve të 
punës” për secilin prej tyre, nëse do të ishin ende në marrëdhënie pune. 

Në këto kushte, për këta ish punonjës dhe masat që do të rekomandonim për ta, të 
njoftohet Departamenti i Administratës Publike. 

 
Shënim: Auditimi i krye nga audituesit Mariola Lleshi, Mimoza Lloji, Artan Topiana, Mimoza 
Bedini, Elfrida Agolli më tej u shqyrtua nga k/auditues Mimoza Lloji, Drejtori i 
Departamentit Athanas Karaja, Drejtori i Drejtorisë Juridike dhe Kontrollit të Cilësisë Elvana 
Tivari, si dhe u verifikua si praktike nga Drejtori i Përgjithshëm Robert Gjini. 
 

KONTROLLI I LARTË I SHTETIT 


