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REPUBLIKA E SHQIPËRISË 
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KRYETARI 
Adresa: Rruga Abdi Toptani nr. 2”, Tiranë;                    E-mail: klsh.org.al; Web-site: www.klsh.org.al 

 
Nr.__________Prot.       Tiranë, më_________ 

 

 

 

 

V E N D I M 
 

Nr. 150, Datë 21.12.2019 

 

PËR 

AUDITIMIN E USHTRUAR NË DREJTORINË E ALUIZNI-t TIRANA RURALE “MBI 

VLERËSIMIN E AKTIVITETIT EKONOMIKO FINANCIAR, PROÇEDURAT E 

SHQYRTIMIT DHE MIRATIMIT TË KËRKESAVE PËR LEGALIZIMIN E 

NDËRTIMEVE INFORMALE” për periudhën nga data 09.05.2016  deri më datën 

31.10.2019. 

 

Nga auditimi i ushtruar në Drejtorinë Rajonale të Agjencisë të Legalizimit Urbanizimin dhe 

Integrimit të Zonave/Ndërtimeve Informale Tirana Rurale (aktualisht Drejtoritë Vendore të 

Agjencisë Shtetërore të Kadastrës Tirana Rurale nr.1 e 2)  rezultoi që, veprimtaria e subjektit të 

audituar, në drejtim çështjeve që lidhen me vlerësimin e procedurave të shqyrtimit dhe miratimit 

të kërkesave për legalizim e objekteve informale, nuk ka qenë plotësisht efektive, rrjedhojë e 

mangësive proceduriale në zbatimin e ligjshmërisë dhe në hartimin e dokumentacionit tekniko 

ligjor. 

Pasi u njoha me Raportin Përfundimtar të Auditimit dhe Projektvendimin e paraqitur nga grupi i 

auditimit të Departamentit të Auditimit të Aseteve dhe Mjedisit, shpjegimet e dhëna nga subjekti 

i  audituar, si dhe vlerësimet mbi objektivitetin dhe cilësinë e auditimit nga Drejtori i Departamentit 

të mësipërm, Drejtori i Drejtorisë së Standardeve dhe Sigurimit te Cilësisë, si dhe Drejtori i 

Përgjithshëm, në mbështetje të neneve 10, 15, 25 dhe 30, të ligjit nr.154/2014 miratuar në datën 

27.11.2014  “Për Organizimin dhe Funksionimin e Kontrollit të Lartë të Shtetit”, 

 

VENDOSA 
    

I. Të miratoj Raportin Përfundimtar të Auditimit “Për vlerësimin e aktivitetit ekonomiko financiar, 

procedurat e shqyrtimit dhe miratimit të kërkesave për legalizimin e ndërtimeve informale” të 

ushtruar në Drejtorinë Rajonale të Agjencisë të Legalizimit Urbanizimin dhe Integrimit të 

Zonave/Ndërtimeve Informale Tirana Rurale, sipas programit të auditimit nr.578/1, datë 

13.08.2019, i ndryshuar nr.578/2, datë 24.09.2019  dhe nr.578/3, datë 24.10.2019, për veprimtarinë 

nga data nga 01.05.2016 deri në 31.10.2019. 
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II. Të miratoj Opinionin e Auditimit, rekomandimet për përmirësimin e gjendjes dhe të kërkoj 

marrjen e masave sa vijon: 

 

Konkluzioni  dhe Opinion i Auditimit  

Ne kemi audituar veprimtarinë e Drejtorisë Rajonale e ALUIZNI-t Tirana Rurale  (Drejtoria 

Vendore e Agjencisë Shtetërore të Kadastrës Tirana Rurale 1 e 2),  në mbështetje të ligjit 

nr.154/2014, miratuar në datën 27.11.2014 “Për Organizimin dhe Funksionimin e Kontrollit të 

Lartë të Shtetit” dhe (ISSAI 4100)1 për të cilën do të japim opinion: 

- në marrjen e vendimeve “Për kualifikimin për legalizim të objektit informal”, në të gjitha rastet 

e audituara ka vepruar në kundërshtim me ligjin nr. 9482, datë 03.04.2006 “Për legalizimin, 

urbanizimin dhe integrimin e ndërtimeve pa leje” nenin 27 “Dokumentacioni tekniko-ligjor për 

legalizimin e objektit”, pika “ç”. Në kualifikimin e objekteve informale,  ka dërguar pranë 

Komunave (Njësive Bashkiake), vetëm shkresën për llogaritjen e pagesës së taksës së ndikimit në 

infrastrukturë për 5585 objekte informale dhe pa marrë konfirmim mbi pagesën e saj për dalje me 

vendim kualifikimi duke krijuar një mungesë të ardhurash ne buxhetin e shtetit në vlerën 

281,867,438 lekë;  
- Në 2 raste, për leje legalizimi nr. 7004011, datë 31.07.2017 dhe leje legalizimi nr. 7003214, datë 

25.10.2016, është kryer legalizim i objektit të ndërtuar në një distancë shumë afër hekurudhës më 

pak 25 m dhe në dosje nuk ka asnjë dokumentacion që vërteton marrjen e konfirmimit nga 

Drejtoria e Përgjithshme e Hekurudhave për legalizimin e objektit.  

- Në 15 raste, është kryer legalizimi i objektit informal të ndërtuar në buzë të lumit, përroi, kanal 

pa respektuar distancat nga brigjet dhe në këtë rast procesi i legalizimit duhej të ishte kushtëzuar 

prej autoriteteve të ujit, pasi në dosje nuk ndodhet dokumentacion justifikues për këtë qëllim.  

- Në 49 raste me sipërfaqe prej 18315.1 m2, sipas dokumentacionit të pronësisë lëshuar nga 

ZVRPP, parcela ndërtimore e zënë ndodhet e regjistruar në pasurinë e llojit “Arë, Pyll, P.F”. Pra 

legalizimi është kryer në zona “Territore të tjera”, për të cilat nuk ka gjetur zbatim të neneve 10, 

11, 14, të ligjit nr. 9482, datë 03.04.2006 “Për legalizimin, urbanizimin dhe integrimin e 

ndërtimeve pa leje”, të ndryshuar.  

- Në 8 raste, sipas dokumentacionit disponibël në dosje, si  genplani, harta dixhitale e paraqitur 

dhe pamjes grafike të ASIG rezulton se objektit ndodhet në afërsi të kabinës elektrike ose nën linjat 

e  transmetimit të energjisë elektrike, por nga ALUIZNI nuk është marrë konfirmim nga OSHE apo 

OST për vazhdimin e procedurave të legalizimit.  

- Në 2 raste, sipas dokumentacionit disponibël në dosje, si  genplani, harta dixhitale e paraqitur, 

fotove të objektit dhe pamjes grafike të ASIG rezulton  se objekti është i ndërtuar me objekte jo të 

qëndrueshme (llamarinë etj.) dhe pa lidhur pazgjidhshmërisht me tokën, mungon akti ekspertimit, 

pra jashtë fushës së zbatimit së ligjit nr. 9482, datë 3.4.2006. 

- Në 7 raste, sipas dokumentacionit disponibël në dosje, si vetëdeklarimi (i regjistruar edhe në 

faqen zyrtare të ALUIZNI-t) fotografitë e objektit si dhe imazhet satelitore konstatohet se objektet 

informale të vetëdeklaruara janë ndërtuar jashtë afatit ligjor të përcaktuar,  

- Në 23 raste, janë kryer legalizime të objekteve pa respektuar distancat nga rrugët, madje është 

cënuar trupi i rrugës ku sipas Gen Planit të administruar në dosje rezulton se objektet bien mbi 

rrugë a trotuar, në kundërshtim me Ligjin nr. 9482, datë 03.04.2006  

- Në 5 raste, janë kryer legalizime për objekte shërbimi dhe banimi, në kushtet  ku parcelat 

ndërtimore ndodhen ne zona me zëra kadastralë “PF” dhe “Pyll”, duke  ndryshuar automatikisht 

edhe zërin kadastral dhe regjimin e  tokës në “Truall”, ose në zona ku PPV parashikon zona të 

pyllëzuara.  

                                                 
1 ISSAI 4100 - Objektivi i audituesve në një auditim përputhshmërie është të japë siguri të arsyeshme nëse informacioni i mbledhur sa i takon 

një çështjeje të veçantë është në përputhje, në të gjitha aspektet materiale, me kuadrin ligjor dhe rregullator në fuqi, kur auditimi behet veçmas 
me auditimin e pasqyrave financiare. 
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- Në 1 rast, nga verifikimi i kryer për vendndodhjen e objektit të legalizuar, me anën e sistemit 

dixhital zyrtar geoportal-albania, konstatohet se e tërë zona kadastrale 3751 si dhe objekti i 

legalizuar ndodhet në Zonën e Mbrojtur të Ekosistemit Natyror të Malit me Gropa-Bizë-Martanesh 

si "Peizazh i Mbrojtur", bazuar në  VKM nr. 49, datë 31.01.2007. Në këtë zonë aplikohet shkalla 

e katërt dhe e pestë e mbrojtjes mjedisore, sipas kritereve të administrimit të poligonit kombëtar. 

- Në 7 raste për ndërtimit pa leje dhe/ose shtesën në ndërtim me leje, Drejtoria Rajonale e 

ALUIZNI-t Tirana Rurale ka pranuar Deklarata për përfshirjen në procesin e legalizimit, pa u 

shoqëruar me dokumentacionin e kërkuar në kundërshtim me Udhëzimin e Drejtorit të 

Përgjithshëm nr. 767, date 10.09.2014 “Për miratimin e formës dhe mënyrës së plotësimit dhe 

administrimit te deklaratës për përfshirjen ne procesin e legalizimit të ndërtimit pa leje” dale ne 

zbatim te nenit 4 te ligjit nr. 9482, data 03.04.2006, i ndryshuar s dhe pikës 2 të VKM nr. 589, date 

10.09.2014 i ndryshuar. Pika 3.b. 

 

Nga auditimi i përputhshmërisë dhe rregullshmërisë mbështetur në Standardet Ndërkombëtare të 

Auditimit, Rregulloren e Procedurave të Auditimit të KLSH dhe në Manualet e Auditimit të 

Përputhshmërisë, i kryer në subjektin Drejtoria Rajonale e ALUIZNI-t Tirana Rurale aktualisht 

Drejtoria Vendore e Agjencisë Shtetërore të Kadastrës Tirana Rurale nr.1 e 2),  nuk u konstatuan 

devijime/shkelje nga kuadri ligjor dhe rregullator në fuqi, të rëndësisë materiale për të cilën japim 

opinion të kualifikuar kundërt2. 

 

A. MASA ORGANIZATIVE 

1- Gjetje nga auditmi: Ish Drejtoria Rajonale e ALUIZNI-t Tirana Rurale  në marrjen e 

vendimeve “Për kualifikimin për legalizim të objektit informal”, në të gjitha rastet e audituara kanë 

vepruar në kundërshtim me ligjin nr. 9482, datë 03.04.2006 “Për legalizimin, urbanizimin dhe 

integrimin e ndërtimeve pa leje” nenin 27 “Dokumentacioni tekniko-ligjor për legalizimin e 

objektit”, pika “ç” –“vërtetimin për likuidimin e taksës së ndikimit në infrastrukturë për të gjitha 

rastet, kur subjekti nuk përjashtohet nga pagesa e taksës sipas këtij ligji dhe legjislacionit në fuqi”. 

Në procedurën e kualifikimit të objekteve informale, ka dërguar pranë Bashkive të Qarkut Tiranë 

shkresën për llogaritjen e pagesës së taksës së ndikimit në infrastrukturë vetëm për 5002 objekte 

informale, për 583 objekte nuk është nisur shkresa, dhe përsëri ka proceduar me vendim 

kualifikimi pa marrë konfirmim mbi pagesën e saj duke krijuar një mungesë të ardhurash në 

buxhetin e shtetit në vlerën 281,867,438 lekë për 5585 objekt në total (Trajtuar në pikën 1, 

faqet 239-241, të Raportit Përfundimtar të Auditimit). 

1.1- Rekomandimi: Drejtoria Vendore të Agjencisë Shtetërore të Kadastrës Tirana Rurale 1 dhe 

2, për nevoja të plotësimit të dokumentacionit tekniko-ligjor të objekteve me leje legalizimit të 

lëshuara, t’i kërkojë Bashkisë Tiranë, vërtetimet mbi llogaritjen dhe pagesën e taksës së ndikimit 

në infrastrukturë në vlerën prej 281,867,438 lekë, si dhe të kërkojë që të bëhet regjistrimi në 

sektorin përkatës të kartelës në Drejtorinë Vendore e Agjencisë Shtetërore të Kadastrës Tirana 

Rurale, në refuzim të vendosen masë për kufizimin deri në arkëtimin e plotë të detyrimeve të 

papaguara. 

Brenda datës 31.03.2020 

 

2- Gjetje nga auditimi: Ish Drejtoria e ALUIZNI-t Tirana Rurale për periudhën objekt auditimi 

nga 01.01.2017 deri 31.05.2019, janë lëshuar 5585 leje legalizimi për objektet informale të  

legalizuara. Nga 5585 leje legalizimi të lëshuara, 2750 leje legalizimi ose rreth 49 % e këtyre 

                                                 
2 Audituesi shpreh një konkluzion të kualifikuar kundërt  kur në gjykimin profesional të tij, efekti ose efektet e mundshme të një çështjeje, janë  

materiale dhe të përhapura” 
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lejeve të legalizimit (nga 5585 në total) janë lëshuar vetëm për objektin me shënimin në lejen e 

legalizimit “Kalimi i pronësisë për parcelën ndërtimore do miratohet me Vendim të Këshillit të 

Ministrave”, ku vetëm në 19 raste duke kryer llogaritjen e vlerës së pronës  në zonat kadastrale 

përkatëse,  nisur nga cmimet e tokës truall për këto zona, sipas Vendimit të KM nr.89, datë 

03.02.2016 “Për miratimin e hartës së vlerës së tokës në Republikën e Shqipërisë”, dhe për 

sipërfaqet e parcelave ndërtimore, rezulton nje shumë që duhej paguar prej subjekteve informale 

prej 8,893,873 lekë veprime këto në kundërshtim me ligjin nr. 9482, datë 03.04.2006 me 

ndryshime, neni 17 ( pika 5) (Trajtuar në pikën 1, faqet 29-35, të Raportit Përfundimtar të 

Auditimit). 

2.1- Rekomandimi: Drejtoria Vendore të Agjencisë Shtetërore të Kadastrës Tirana Rurale 1 dhe 

2, në bashkëpunim me Drejtorinë e Përgjithshme të ASHK të marrë masa dhe të ndjekë të gjitha 

procedurat për kalimin e pronësisë së parcelës ndërtimore, deri në daljen e VKM-ve, për 2750 

dosje të objekteve informale të pajisur me Leje legalizimi të objektit, për të mundësuar brenda 

afateve ligjore likuidimin të vleftës përkatëse të parcelave ndërtimore. 

        Brenda datës 31.03.2020 

 

3- Gjetje nga auditimi: Ish Drejtoria e ALUIZNI-t Tirana Rurale për periudhën objekt auditimi 

ka lëshuar gjithsej 5585 leje legalizimi për objekte informale, ndërsa sipas të dhënave konstatohet 

se periodikisht brenda periudhës objekt auditimi, kanë dalë nga arkiva e institucionit për tu punuar 

11967 dosje të objekteve informale, për një pjesë të të cilave është kryer edhe kualifikimi i 

objekteve informale për të vazhduar procedurat deri në lëshimin e lejes së legalizimit, ndërkohë 

sipas pasqyrave të paraqitura konstatohet se janë kthyer 2819 dosje pra me një diferencë 3563 

dosje të cilat kanë dalë dhe nuk janë bërë hyrje në arshivë dhe nuk ka asnjë të dhënë apo 

dokument për administrimin e tyre, veprime këto në kundërshtim me përcaktimet ligjore për 

administrimin dhe arshivimin e dokumentacionit. Gjithashtu theksojmë se në dosjet e kthyera në 

plotë raste janë rikthyer dhe nxjerrë disa herë dosjet dhe pa as një motiv, nuk përshkruhet arsyeja 

e tyre e rikthimit në arshivë në sasinë 2819 kur rezulton se për këto subjekte janë kryer matjet, gent 

planet, planimetritë dhe nuk kanë marrë vendime duke shkelur të gjitha afatet ligjore dhe deri tani 

nuk janë legalizuar duke e zgjatur këtë afat me vite. Veprime në kundërshtim me ligjit nr.9482, 

datë 03.04.2006 “Për legalizimin, urbanizimin dhe integrimin e ndërtimeve pa leje” i ndryshuar,  

neni 27, 28, ligjin Nr.9154, date 06.11.2003, “Për Arkivat” si dhe VKM nr.589, datë 10.09.2014, 

pika 10 i ndryshuar me VKM nr.634, datë 7.9.2016  si dhe VKM nr.280, datë 01.04.2015 i 

ndryshuar, kreu i IV, pika (8) , si dhe VKM nr.1095, datë 28.12.2015 pika 2, si dhe me nenin 15 

pika 4 e  Rregullores me nr.117, datë 14.07.2015(Trajtuar në pikën 1, faqet 29-35, të Raportit 

Përfundimtar të Auditimit). 

3.1- Rekomandimi: Drejtorit Vendore të Agjencisë Shtetërore të Kadastrës Tirana Rurale 1 dhe 

2, të marrë masa që në vazhdimësi për objekte informalë të pajisur me leje legalizimi të evidentojë 

respektimin e afateve të matjeve në terren, kualifikimin e tyre deri në lëshimin e lejes së legalizimit, 

si dhe për objektet informalë për të cilat kanë përfunduar evidentimin faktik në terren të ndërtimeve 

pa leje, evidentimi i gjendjes juridike të truallit, si dhe hartimi i genplanit dhe planimetrive, por pa 

përfunduar procesi i legalizimit. Të operojë me vazhdimin e procedurave të legalizimit, duke i 

trajtuar në funksion të afatit kohor të qëndrimit në arkivë si dhe të bëhet dokumentimi i 

vazhdueshëm i lëvizjes së dosjeve që futen dhe nxirren nga arkiva për punë.    

Në vijimësi  

 

4- Gjetje nga auditimi: Gjatë periudhës së auditimit 01.01.2016-31.08.2019 në ish Drejtorinë 

Rajonale të ALUIZNI-t Tirana Rurale sipas të dhënave të paraqitura evidentohet se 213 objekte 

informale, sipas Tabelës “Objekte me problematika” seksioni Anekse, janë me problematika të 

ndryshme në afërsi të rrugëve, lumit, kanalit, ka studim për infrastrukturë rrugore etj. Nga këto 

objekte përveç 5 rasteve kur objektet janë skualifikuar, në të gjitha rastet e tjera nuk janë ndjekur 
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procedurat ligjore për përjashtimin nga procesi i legalizimit, për njoftimin e institucioneve 

përkatëse veprim në kundërshtim me nenin 38 dhe 39 të  ligjit nr.9482, datë 03.04.2006 me 

ndryshime (Trajtuar në pikën 1, faqet 29-35, të Raportit Përfundimtar të Auditimit). 

4.1- Rekomandim: Drejtoritë Vendore të Agjencisë Shtetërore të Kadastrës Tirana Rurale 1 dhe 

2, të marrë masa dhe të vijojë me proçedurat e marrjes së vendimit të skualifikimit apo kualifikimit 

të objekte informale sipas Tabelës “Objekte me problematika” duke respektuar afatet ligjore. 

Brenda datës 31.03.2020 

 

5- Gjetje nga auditimi: Në 119 raste, legalizimi i objekteve informale është kryer në kundërshtim 

me dispozitat e ligjit të legalizimit dhe akteve nënligjore të dala në zbatim të tij, pasi:  

- Në 2 raste, për leje legalizimi nr.7004011, datë 31.07.2017, në pronësi të A.H, leje legalizimi 

nr.7003214, datë 25.10.2016, është kryer legalizim i objektit të ndërtuar në një distancë shumë 

afër hekurudhës më pak 25 m dhe në dosje nuk ka asnjë dokumentacion që vërteton marrjen e 

konfirmimit nga Drejtoria e Përgjithshme e Hekurudhave për legalizimin e objektit, veprime këto 

që bien në kundërshtim me përcaktimet e ligjit nr. 9482, datë 03.04.2006, të ndryshuar dhe pika 2, 

germa “b”, pika 3, pika 4, germë  “a” të VKM nr. 280, datë 01.04.2015 “Për përcaktimin e 

kritereve, procedurave e dokumentacionit të zbatueshëm për të kualifikuar ndërtimet pa leje, 

shtesat anësore dhe/ose në lartësi, në ndërtime  me leje”, e ndryshuar me VKM nr. 756, datë 

26.10.2016. 

- Në 15 raste, për lejet e legalizimit nr.7004845, datë 21.11.2017, nr.7004010, datë 31.07.2017, 

nr.7004012, datë 31.07.2017, nr.36971, datë 26.09.2018, nr.130872, datë 18.05.2018, nr. 138551 

datë 30.04.2019, nr.7003376, datë 09.11.2016,  nr.7003397, datë  09.11.2016, nr.70030084, datë  

14.10.2016, nr.7003369, datë  10.11.2016, nr.7003236, datë 31.10.2016, nr.7003138, datë  

21.10.2016, nr.7003344, datë  07.11.2016, nr.7003367, datë  10.11.2016, nr.7003392, datë 

30.11.2016, është kryer legalizimi i objektit informal të ndërtuar në buzë të lumit, përroi, kanal 

pa respektuar distancat nga brigjet dhe në këtë rast procesi i legalizimit duhej të ishte kushtëzuar 

prej autoriteteve të ujit, pasi në dosje nuk ndodhet dokumentacion justifikues për këtë qëllim. 

Veprime këto në kundërshtim me përcaktimet e Ligjit nr.9482, datë 03.04.2006, të ndryshuar,  

Ligjin  Nr.8093, datë 21.03.1996 “Për rezervat ujore”, neni 2, pika 5, neni 4, pika 5 ligjit 

nr.111/2012, “Për menaxhimin e integruar të burimeve ujore”, neni 84 dhe akteve nënligjore në 

zbatim të tij; VKM nr.280, date 01.04.2015 “Për përcaktimin e kritereve, procedurave e 

dokumentacionit të zbatueshëm për të kualifikuar ndërtimet pa leje, shtesat anësore dhe/ose në 

lartësi, në ndërtime me leje” Kreu III, pika 2, gërma “h”, pika 3, pika 4, germë “e”;  

- Në 49 raste me sipërfaqe prej 18315.1 m2, sipas dokumentacionit të pronësisë lëshuar nga 

ZVRPP, parcela ndërtimore e zënë ndodhet e regjistruar në pasurinë e llojit “Arë, Pyll, P.F”. Pra 

legalizimi është kryer në zona “Territore të tjera”, për të cilat nuk ka gjetur zbatim të neneve 10, 

11, 14, të ligjit nr.9482, datë 03.04.2006 “Për legalizimin, urbanizimin dhe integrimin e ndërtimeve 

pa leje”, të ndryshuar dhe VKM nr.589, datë 10.9.2014, “Për përcaktimin e procedurave të 

evidentimit faktik, në terren, të ndërtimeve pa leje/shtesave në ndërtimet me leje, të organeve e të 

dokumentacionit, për propozimin e miratimin e zonave informale” i ndryshuar gjatë procedurave 

të legalizimit të objekteve informale”, duke ndryshuar zërin kadastral, regjimin e tokës në llojin e 

pasurisë “Truall”; 

- Në 8 raste, për Leje legalizimi nr.7003537, datë 16.04.2017; nr.137199, datë 23.10.2018; 

nr.130114, datë 28.12.2017; nr.7004694, datë 10.11.2017; nr.137477, datë 15.11.2018; nr.138424, 

datë 29.03.2019; nr.138412, datë 28.03.2019; nr. 130528, datë 30.07.2018, sipas dokumentacionit 

disponibël në dosje, si  genplani, harta dixhitale e paraqitur dhe pamjes grafike të ASIG rezulton 

se objektit ndodhet në afërsi të kabinës elektrike ose nën linjat e  transmetimit të energjisë 

elektrike, por nga ALUIZNI nuk është marrë konfirmim nga OSHE apo OST për vazhdimin e 

procedurave të legalizimit veprime këto që bien në kundërshtim me ligjin nr. 9482, datë 3.4.2006, 

“Për legalizimin, urbanizimin dhe integrimin e ndërtimeve pa leje”, të ndryshuar dhe pika 2, germa 
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“ç” dhe “g” të VKM nr.280, datë 01.04.2015 “Për përcaktimin e kritereve, procedurave e 

dokumentacionit të zbatueshëm për të kualifikuar ndërtimet pa leje, shtesat anësore dhe/ose në 

lartësi, në ndërtime me leje”, e ndryshuar me VKM nr. 756, datë 26.10.2016;  

- Në 2 raste, për lejen e legalizimit nr.7003540, datë 17.03.2017, nr.130114, datë 28.12.2017, 

sipas dokumentacionit disponibël në dosje, si  genplani, harta dixhitale e paraqitur, fotove të 

objektit dhe pamjes grafike të ASIG rezulton  se objekti është i ndërtuar me objekte jo të 

qëndrueshme (llamarinë etj.) dhe pa lidhur pazgjidhshmërisht me tokën, mungon akti ekspertimit, 

pra jashtë fushës së zbatimit së ligjit nr. 9482, datë 3.4.2006, “Për legalizimin, urbanizimin dhe 

integrimin e ndërtimeve pa leje”, të ndryshuar. Veprimet në kundërshtim me: nenit 2, të ligjit 

nr.482, datë 3.4.2006; VKM nr.280, date 01.04.2015 “Për përcaktimin e kritereve, procedurave e 

dokumentacionit të zbatueshëm për të kualifikuar ndërtimet pa leje, shtesat anësore dhe/ose në 

lartësi, në ndërtime  me leje”, ndryshuar pika 1 e 7.  

- Në 7 raste, për lejet e legalizimit nr.7004010, datë 31.07.2017, nr.7004012, datë 31.07.2017, 

nr.130160, datë 26.01.2018; nr.137881, datë 17.12.2018; nr.137751, datë 27.11.2018; nr.130900, 

datë 21.05.2018; nr.136935, datë 23.09.2018, sipas dokumentacionit disponibël në dosje, si 

vetëdeklarimi (i regjistruar edhe në faqen zyrtare të ALUIZNI-t) fotografitë e objektit si dhe 

imazhet satelitore konstatohet se objektet informale të vetëdeklaruara janë ndërtuar jashtë afatit 

ligjor të përcaktuar, veprime në kundërshtim me nenin 2 “Fusha e zbatimit”; pika 1 dhe 4 të ligjit 

nr.9482, datë 03.04.2006 “Për legalizimin, urbanizimin dhe integrimin e ndërtimeve pa leje” i 

ndryshuar, me VKM nr.589, datë 10.09.2014 “Për përcaktimin e procedurave të evidentimit 

faktik, në terren, të ndërtimeve pa leje/shtesave në ndërtime me leje, të organeve dhe 

dokumentacionit për propozimin dhe miratimin e zonave informale” i ndryshuar, pika 3 e 3/1; 

- Në 23 raste, janë kryer legalizime të objekteve pa respektuar distancat nga rrugët, madje është 

cënuar trupi i rrugës ku sipas Gen Planit të administruar në dosje rezulton se objektet bien mbi 

rrugë a trotuar, në kundërshtim me Ligjin nr. 9482, datë 03.04.2006 “Për legalizimin, urbanizimin 

dhe integrimin e ndërtimeve pa leje”, të ndryshuar, neni 39 “Përjashtimi nga legalizimi” me VKM 

nr. 280, datë 1.4.2015 “Për përcaktimin e kritereve, procedurave e dokumentacionit të zbatueshëm 

për të kualifikuar ndërtimet pa leje, shtesat anësore dhe/ose në lartësi, në ndërtime me leje” kreu 

III. “Kriteret për legalizimin e ndërtimeve jashtë zonave informale të miratuara”, pika 4/b ,Ligjin  

Nr.8378,  datë  22.07.1998 i ndryshuar “Kodi rrugor në Republikën e Shqipërisë”, neni 2 

“Përcaktime dhe klasifikime rrugësh” dhe neni 4, “Përcaktimi i qendrave të banuara” ,VKM nr. 

153, date 07.04.2000 “Për miratimin e rregullores së zbatimit të Kodit Rrugor në Republikën e 

Shqipërisë” neni 25, pika 2; ndërkohë që në dosje nuk ka korrespodencë shkresore me Autoritetin 

Rrugor Shqiptar për të përcaktuar nëse parcela ndërtimore bie në rrugë apo mbi projektin 

infrastrukturor; 

- Në 5 raste, sipas lejeve të legalizimit nr.7003396, datë 09.11.2016; nr.7003067, datë  17.10.2016; 

nr.7003344, datë  07.11.2016; nr.7003415, datë 09.11.2016; nr.137872, datë 13.12.2018,  janë 

kryer legalizime për objekte shërbimi dhe banimi, në kushtet  ku parcelat ndërtimore ndodhen ne 

zona me zëra kadastralë “Tokë pa fryt(TPF)” dhe “Pyll”, duke  ndryshuar automatikisht edhe 

zërin kadastral dhe regjimin e  tokës në “Truall”, ose në zona ku PPV parashikon zona të 

pyllëzuara. Veprime në kundërshtim me neneve 14 e 17,  të ligjit nr.9385, datë 04.05.2005 “Për 

pyjet dhe shërbimin pyjor”, i ndryshuar,  

- Në 1 rast, sipas  lejes së legalizimit nr.7003390, datë 09.11.2016,  për objektin: “Godinë Shërbimi 

1 Kat”, nga verifikimi i kryer për vendndodhjen e objektit të legalizuar, me anën e sistemit dixhital 

zyrtar geoportal-albania, konstatohet se e tërë zona kadastrale 3751 si dhe objekti i legalizuar 

ndodhet në Zonën e Mbrojtur të Ekosistemit Natyror të Malit me Gropa-Bizë-Martanesh si 

"Peizazh i Mbrojtur", bazuar në  VKM nr. 49, datë 31.01.2007. Në këtë zonë aplikohet shkalla e 

katërt dhe e pestë e mbrojtjes mjedisore, sipas kritereve të administrimit të poligonit kombëtar. 

Veprimet dhe mosveprimet e mësipërme janë në kundërshtim me Vendimin e KM nr. 280, datë 

1.4.2015 “ Për përcaktimin e kritereve, procedurave e dokumentacionit të zbatueshëm për të 
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kualifikuar ndërtimet pa leje, shtesat anësore dhe/ose në lartësi, në ndërtime me leje”, të ndryshuar 

me vendimin e KM nr.756, datë 26.10.2016, pika 2, germa “ë” dhe pikën 10. 

Në ligjin nr.8906, datë 6.6.2002,  neni 10, “Peisazhi i mbrojtur” (kategoria IV), pika 3, si dhe me 

VKM nr.49, datë 31.01.2007 “Për shpalljen  e ekosistemit natyror të Malit me Gropa-Bizë-

Martanesh “Peisazh i mbrojtur”, pika 4, germa “c”. 

- Në 7 raste sipas lejeve të legalizimit nr.137961, datë 26.12.2018; nr.137200, datë 23.10.2018; 

nr.137199, datë 23.10.2018; nr.130873, datë 18.05.2018; nr.130528, datë 30.07.2018; nr.138405, 

datë 28.03.2019; nr.138437, datë 09.04.2019; për ndërtimit pa leje dhe/ose shtesën në ndërtim me 

leje, Drejtoria Rajonale e ALUIZNI-t Tirana Rurale ka pranuar Deklarata për përfshirjen në 

procesin e legalizimit, pa u shoqëruar me dokumentacionin e kërkuar në kundërshtim me 

Udhëzimin e Drejtorit të Përgjithshëm nr.767, datë 10.09.2014 “Për miratimin e formës dhe 

mënyrës së plotësimit dhe administrimit te deklaratës për përfshirjen ne procesin e legalizimit të 

ndërtimit pa leje” dale ne zbatim te nenit 4 te ligjit nr.9482, data 03.04.2006, i ndryshuar s dhe pikës 

2 të VKM nr.589, date 10.09.2014 i ndryshuar. Pika 3.b. (Trajtuar në pikën 1, faqet 35-241 të 

Raportit Përfundimtar të Auditimit). 

5.1 Rekomandimi: Drejtoria Vendore e Agjencisë Shtetërore të Kadastrës Tirana Rurale 1 e 2:  

1, në bashkëpunim me Drejtorinë e Përgjithshme të ASHK Tiranë, për objektet informale të 

pajisura me leje legalizimi në 119 raste si me lart në kundërshtim, me dispozitat e ligjit dhe akteve 

nënligjore të dala në zbatim të tij. Të fillojë procedurat për shfuqizimin e lejes së legalizimit.  

2. Për pasuritë e regjistruar sipas lejeve legalizimi konstatuar të lëshuara me shkelje në 119 raste 

të marrë masa në bazë të neni 27 pika 1 e 4 të ligjit nr.111, datë 07.02.2019 “Për Kadastrën” të 

nxjerrë urdhër kufizimi deri në plotësimin e dokumentacionit të kërkuar ligjor. 

Menjëherë 

 

6-Gjetje nga auditimi:  - Në 4 raste, nr.7004206, datë 25.09.2017;  nr.7004214, datë 26.09.2017; 

nr.7004213, datë 28.09.2017; nr.7003922, datë 05.07.2017, sipas dokumentacionit disponibël në 

dosje, si vetëdeklarimi (i regjistruar edhe në faqen zyrtare të ALUIZNI-t) fotografitë e objektit si 

dhe imazhet satelitore konstatohet se objektet informale të vetëdeklaruara nuk dokumentohet që 

janë në afatit ligjor të përcaktuar, veprime në kundërshtim me nenin 2 “Fusha e zbatimit”; pika 1 

dhe 4 të ligjit nr. 9482, datë 03.04.2006 “Për legalizimin, urbanizimin dhe integrimin e ndërtimeve 

pa leje” i ndryshuar, me VKM nr.589, datë 10.09.2014 “Për përcaktimin e procedurave të 

evidentimit faktik, në terren, të ndërtimeve pa leje/shtesave në ndërtime me leje, të organeve dhe 

dokumentacionit për propozimin dhe miratimin e zonave informale” i ndryshuar, pika 3 e 3/1 

(Trajtuar në pikën 1, faqet 35-241, të Raportit Përfundimtar të Auditimit). 

6.1- Rekomandim: Drejtoria Vendore e Agjencisë Shtetërore të Kadastrës, Tirana Rurale 1, të 

marrë masa për plotësimin e dosjeve me dokumentacionin e kërkuar ligjor për objektet informalë 

të pajisur me leje legalizimi si më lart. 

       Deri më datë 31.03.2020  

 

7-Gjetje nga auditimi: Ish Drejtoria  Rajonale e ALUIZNI-t Tirana Rurale, në 118 raste, 

dokumentacioni i dosjeve  të këtyre  lejeve të  legalizimit  është i plotësuar me inventarin përkatës 

të  dokumentacionit dhe  numrit të fletëve për çdo dokument, është nënshkruar nga përpiluesi, por  

nuk ka nënshkrim nga arkiva për marrje në dorëzim dhe formulari i inventarit nuk përmban 

rubrikat për dorëzuesin dhe marrësin në dorëzim, në kundërshtim me Ligjin Nr.9154, date 

06.11.2003, “Për Arkivat” (Trajtuar në  faqet 35-241, të Raportit Përfundimtar të Auditimit). 

7.1- Rekomandim: Nga Drejtoria Vendore e Agjencisë Shtetërore të Kadastrës, Tirana Rurale 1 

e 2, të marrin masa për plotësimin me inventarët e dosjeve në 118 rastet e konstatuara, si dhe të 

gjithë dosjet  e tjera që janë të pa inventarizuara të  inventarizohen dhe arkivohen dhe  ky proces 

të kryhet menjëherë pas lëshimit të lejeve të legalizimit. 

       Deri më datë 31.03.2020  
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8-Gjetje nga auditimi: Ish Drejtoria  Rajonale e ALUIZNI-t Rurale Tiranë,  në 64 raste,  ka kryer 

legalizimin në kushtet kur në dosje nuk u gjet shkresë drejtuar  ZVRPP Tiranë  për konfirmimn e 

gjendjes  juridike të pronës, në kundërshtim me VKM nr.1095, datë 28.12.2015 “Për përcaktimin e 

rregullave të bashkërendimit të punës, ndërmjet ALUIZNI-t dhe ZQRPP-së, dhe të procedurave apo 

kufizimeve që zbatohen për efekt të regjistrimit të pasurive të legalizuara”, pika  2 (Trajtuar në  faqet 

35-241 të Raportit Përfundimtar të Auditimit). 

8.1- Rekomandim: Drejtoritë Vendore të Agjencisë Shtetërore të Kadastrës Tirana Rurale 1 dhe 

2 të marrin masa që të bëhen rakordime në mes Zyrës së Regjistrimit dhe asaj të Legalizimit, duke 

mos lëshuar në asnjë rast leje legalizimi në mungesë të konfirmimit mbi gjendjen juridike të 

pronës. 

          Në vijimësi 

 

9. Gjetje nga auditimi: -Në 180 raste “Proces verbalin e verifikimit në terren i të dhënave të 

ndërtimit pa lejë/shtesë në ndërtimin me leje”, pasqyron kufitarët e parcelës ndërtimore të zënë 

vetëm me numrin pasurie pa përshkrim, nuk janë përcaktuar largësitë e bazës së objektit  nga 

kufijtë e parcelës. Skicat fushore pasqyrojnë përmasat e objektit informal, por nuk kanë të 

pasqyruara: ndërtimin në raport me kufizimet dhe situatën ndërtimore rreth tij; largësitë nga objekti 

te kufiri i pronës; largësitë nga pikat ekstreme të pronës dhe objekteve. Veprime në kundërshtim 

me manualin “Hartimi dhe paraqitja e materialeve grafike (genplan dhe planimetri) të objektit që 

legalizohet”, miratuar me Urdhrin e Drejtorit të Përgjithshëm nr.30, datë 15.01.2016 “Për mënyrën 

e hartimit dhe paraqitjes së dokumentacionit teknik (gen plan, planimetri) (Trajtuar në  faqet 35-

241, të Raportit Përfundimtar të Auditimit). 

9.1. Rekomandimi: Drejtoria Vendore e Agjencisë Shtetërore të Kadastrës Tirana Rurale 1 të 

marrë masa për 180 rastet e konstatuara e në vijim, për të plotësuar “Proces verbalin e verifikimit 

në terren të dhënave të ndërtimit pa lejë/shtesës në ndërtimin me leje”, me të dhënat e kërkuara 

edhe me largësitë  e bazës së objektit nga kufijtë  e parcelës ndërtimin në raport me kufizimet dhe 

situatën ndërtimore rreth tij. Në rastin e mos plotësimit, të bashkëpunojë me Drejtorinë e 

Përgjithshme të Agjencisë të Kadastrës Shtetërore për objektet informale të pajisura me leje 

legalizimi për të filluar procedurat për shfuqizimin e lejeve të legalizimit. 

Brenda muajit Mars 2020 

 

10. Gjetje nga auditimi: -Drejtoria  Rajonale e ALUIZNI-t Tirana Rurale, në 8 raste konkretisht  

nr. 7003160, datë 21.10.2016, nr. 7003371, datë 10.11.2016, nr. 7003375, datë 09.11.2016, nr. 

7003367, datë  10.11.2016, nr. 70030076,  datë  30.09.2016,  nr. 7003358, datë  08.11.2016, 

nr. 70030103, datë  06.10.2016,  nr. 7003220, datë 26.10.2016, ka kryer legalizimin e objekteve 

informale, megjithëse në dosje nuk administrohet Vendimit për kualifikimin e ndërtimit informal, 

veprim në kundërshtim me VKM nr.40, datë 11.1.2012 “Për disa ndryshime dhe shtesa në 

vendimin nr.411, datë 19.5.2010 të këshillit të ministrave "për kriteret, procedurat dhe tipin e 

formularit të lejes së legalizimit", pika 2 (Trajtuar në  faqet 35-241, të Raportit Përfundimtar të 

Auditimit). 

10.1- Rekomandim: Drejtoria Vendore e Agjencisë Shtetërore të Kadastrës Tirana Rurale 1e 2, 

të marrë masa që për 8 rastet e mos administrimin të Vendimit të Kualifikimit në dosje të objekteve 

informalë të pajisuar me leje legalizimi, të kryejë procedurat e kualifikimit/shkualifikimit të 

objekteve informalë dhe për rastet e mos kualifikimit të fillojë procedurat për shfuqizimin e lejes 

së legalizimit. 

              Deri datë 31.03.2020  

 

11. Gjetje nga auditimi:  

-Në 12 raste nga ish Drejtoria Rajonale e ALUIZNI-t Tirana Rurale, nuk është respektuar afati 60  
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ditor për marrjen e vendimit për kualifikimin ose shkualifikimin e praktikës së legalizimit nga 

data në të cilën është mbajtur procesverbali i konstatimit në terren,  

-Në 9 raste nuk është respektuar afati 30 ditor për lëshimin e lejes së legalizimit nga data e 

kualifikimit, veprime këto në kundërshtim me: pikën 8 të VKM Nr.280, datë 01.04.2015 i 

ndryshuar, “Për përcaktimin e kritereve, procedurave e dokumentacionit të zbatueshëm për të 

kualifikuar ndërtimet pa leje, shtesat anësore dhe/ose në lartësi, në ndërtime me leje” i ndryshuar, 

si dhe pika 2 e VKM Nr. 954, datë 25.11.2015 “Për përcaktimin e kritereve, të procedurave dhe të 

formularit të lejes së legalizimit” me ndryshime,  

-Në 24 raste nga Drejtoria Rajonale e ALUIZNI-t Tirana Rurale, ka kryer legalizimin e objekteve 

informale në kushtet kur kërkesa për regjistrimin e lejes së legalizimit është paraqitur në ZVRPP 

Tiranë pas më shumë se 5 muaj deri në  1 vit  e 10  muaj  nga data e lëshimit të lejes së legalizimit, 

në kundërshtim me VKM nr.1095, datë 28.12.2015 “Për përcaktimin e rregullave të bashkërendimit të 

punës, ndërmjet ALUIZNI-t dhe ZQRPP-së, dhe të procedurave apo kufizimeve që zbatohen për 

efekt të regjistrimit të pasurive të legalizuara”, pika 10 (Trajtuar në  faqet 35-241, të Raportit 

Përfundimtar të Auditimit). 

11.1. Rekomandimi: Drejtoria Vendore e Agjencisë Shtetërore të Kadastrës Tirana Rurale 1 e 2 

të marrë masa dhe të përgatisë plane konkrete, për të shqyrtuar kërkesat për legalizim sipas zonave 

informale dhe brenda afateve të përcaktuara ligjërisht, duke mundësuar afrimin e shërbimit të 

kërkuar nga qytetarët në kohë duke rritur edhe transparencën për publikun.  

Në vijimësi 

 

12. Gjetje nga auditimi: Ish Drejtoria  Rajonale e ALUIZNI-t Tirana Rurale, në 1 rast, sipas lejes 

së legalizimit nr.7003107, datë 18.10.2016, është kryer legalizimi i objektit me 5 kate (4 kate mbi 

tokë + 1 kat nëntokë), në kushtet e mungesës së  akt-ekspertizës  për qëndrueshmërinë e objektit, 

në kundërshtim me nenin 27, germa “e”, të ligjit nr.9482, datë 03.04.2006 “Për legalizimin, 

urbanizimin dhe integrimin e ndërtimeve pa leje”, të ndryshuar (Trajtuar në  faqet 35-241, të 

Raportit Përfundimtar të Auditimit). 

12.1. Rekomandimi:  Drejtoria Vendore e Agjencisë Shtetërore të Kadastrës Tirana Rurale 1, të 

kërkojë nga subjekti plotësimin e dosjes së lejes së legalizimit me akt-ekspertizës për 

qëndrueshmërinë e objekti,  në të kundërt në bashkëpunim me Drejtorinë e Përgjithshme të ASHK 

Tiranë, të fillojë procedurat për shfuqizimin e lejes së legalizimit dhe për pasurinë: nr. 986/13/1, 

në ZK 2105, regjistruar sipas  lejes së legalizimit të marrë masa në bazë të neni 27, pika 1 e 4, të 

ligjit 111, datë 07.02.2019 “Për Kadastrën”, duke nxjerrë urdhër kufizimi deri në plotësimin e 

dokumentacionit të kërkuar ligjor. 

Menjëherë 

 

13.Gjetje nga auditimi:  Ish Drejtoria  Rajonale e ALUIZNI-t Rurale Tiranë,  në 11 raste, ka 

lëshuar leje legalizimi të cilat janë të regjistruara në sistemin qendror të ASHK, por në arkivin e 

Drejtorisë Vendore të Agjencisë Shtetërore të Kadastrës Tirana Rurale 1, nuk ndodhen dosjet me 

dokumentacionin ligjor për lëshimin e lejes së legalizimit,  si më poshtë: 

 
Nr. Leja e legalizimit Subjekti informal      Objekti informal i legalizuar 

1. 7003362,dt.11.08.2016 “A.N” SHPK Godin ban.she shër 9 kt+2 kt nëntokë 

2. 7003343,dt.07.11.2016 A.D Godinë shërbimi 2 kat 

3. 7003309,dt.31.10.2016 Sh.S.B Godinë shërbimi 1 kat 

4. 7003203,dt.24.10.2016 A.M.H Godinë shërbimi 1 kat 

5. 7003192,dt.24.10.2016 L.P.B Godinë shërbimi 1 kat 

6. 7003183,dt.21.10.2016 E.F.M Godinë shërbimi 3 kat 

7. 7003133,dt.21.10.2016 U.Xh.O Godinë banimi    2 kat 

8. 7003181,dt.21.10.2016 G.Sh.C Godinë Social Ekonomik 

9. 7003336,dt.01.11.2016 A.D.B Godinë ban.she shër.5 kt+papafingo+1kt.nt 
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10. 7003347,dt.08.11.2016 J.M.K Shtes anësore 3 kat, në Godinë ekz. 6 kat 

11. 7003352,dt.08.11.2016 M.Z.K Shtes anësore 3 kat, në Godinë ekz. 6 kat 

(Trajtuar në  faqet 35-241, të Raportit Përfundimtar të Auditimit). 

13.1. Rekomandimi: Drejtoria Vendore e Agjencisë Shtetërore të Kadastrës, Tirana Rurale Nr. 1 

dhe Nr. 2, të marrë masa duke plotësuar arkivin e institucionit me 11 dosjet që mungojnë, sipas 

lejeve të legalizimit të lëshuara, bazuar dhe në rakordimin e tyre me referencat përkatëse.  

                   Deri më datë 31.03.2020  

 

14. Gjetje nga auditimi: Nga auditimi i procedurave të legalizimit të ndërtimeve informale si dhe 

evidentimi i sipërfaqeve të lira në pronësi shtet, rezulton se nga ana e Drejtorisë së ALUIZNI-t 

Tirana Rurale nuk janë evidentuar dhe janë lënë jashtë procesit të legalizimit sipërfaqe parcelë 

ndërtimore të zaptuara dhe në posedim nga poseduesit, ku sipas genplaneve, hartës fushore, 

ortofotos digjitale dhe hartës vektoriale të pronësive paraqitur në autocad (vënë në dispozicion nga 

drejtoria e ALUIZNI-t Tirana Rurale), bie në sy se këto parcela janë zvogëluar me qëllim për të 

qenë në kufirin deri në 300/500 m2(brenda/jashtë vijës së verdhë), për efekt pagese të vlerës së 

truallit. Megjithëse në krah të këtyre parcelave ekzistojnë pjesë parcele të pa legalizuara, e cila 

është pjese përbërëse e parcelës ndërtimore të zaptuar, por që është numërtuar, si parcele më vete 

dhe që të dyja bashkë do të rezultonin në sipërfaqen e vetë deklaruar nga poseduesit e parcelës së 

zaptuar, gjë e cila duket dhe nga skica fushore. Plan vendosja e ndërtimit dhe parcelës së zaptuar 

pasqyruar në genplan me sipërfaqe të zvogëluar, duke lejuar sipërfaqe të ndërmjetme, kufizuar nga 

kufijtë e sipërfaqes së legalizuar dhe krijimin e parcelave të pa legalizuara brenda parcelave të 

zëna, jo funksionale.   

Bazuar në metodën e veçimit dhe matjes me autocad dhe shenjave konvencionale të përdorur në 

genplan, evidentohen sipërfaqe e pa legalizuara që duhet t’i ishin bashkëngjitur sipërfaqes së 

legalizuar, pasi nga pamjet me ortofoto janë lënë jashtë procesit të legalizimit dhe të pamundura 

për parcelizim për vetë pozicionin gjeografik që ndodhet, veprime të cilat janë në kundërshtim me 

Urdhrin e Drejtorit të Përgjithshëm nr.30, datë 15.01.16 “Për mënyrën e hartimit dhe paraqitjes së 

dokumentacionit teknik (gen-plan, planimetri)”, i ndryshuar, si dhe shkronja “f” dhe “g” e nenit 3 

dhe pika 1 e nenit 17, të ligjit nr.9482, datë 03.04.2006 “Për legalizimin, urbanizimin dhe 

integrimin e ndërtimeve pa leje”, i ndryshuar, ku si rezultat i mos legalizimit të këtyre sipërfaqeve 

të zaptuara, në zbatim të nenit 19 dhe 20, të ligjit nr. 9482, datë 03.04.2006 dhe VKM-së nr. 1620 

datë 26.11.2008, në 1 rast është evidentuar një sipërfaqe parcelë ndërtimore brenda/jashtë vijës 

së verdhë e pa legalizuar prej 156 m2(në total), me një vlerë tarife e cila sipas vlerës së truallit 

me çmim tregu referuar zonave kadastrale llogaritet në shumën totale prej 69,888 lekë, duke 

shkaktuar mungesë të ardhurash në buxhetin të shtetit për fondin e kompensimit të ish-pronarëve. 

- Gjithashtu nga ALUIZNI-t Tirana Rurale jo vetëm që nuk janë mbajtur evidenca mbi përfaqet e 

lira në pronësi shtet lënë jashtë procesit të legalizimit dhe të pamundura për parcelizim për vetë 

pozicionin gjeografik që kanë, por nuk është marrë asnjë masë për të njoftuar dhe bashkëpunuar 

me institucionet vendore dhe ato kompetente si Bashkia Tiranë e Njësitë Administrative të saj (ish 

Komunat), vënien në dispozicion të listës së sipërfaqeve të lira, konfirmimin e tyre në pronësi 

shtet, apo vlerësimin e tyre si troje që përdoren nga qytetarët, pa u taksuar ose për kthim në 

ambiente publike çlodhëse, lulishte, mungon deklarata noteriale nga individët të cilat pranojnë ose 

refuzojnë të blejnë truallin sipas çmimit të tregut për pjesën e parcelës të zaptuar e cila është mbi 

normën ligjore (Trajtuar në pikën 1, faqet 35-241, të Raportit Përfundimtar të Auditimit). 

14.1- Rekomandim: Drejtoria Vendore e Agjencisë Shtetërore të Kadastrës Tirana Rurale 1 e 2 

të marrë masa të menjëhershme për të administruar dhe mbajtur evidencë të saktë dhe në mënyrë 

të vazhdueshme mbi sipërfaqet e lira në pronësi shtet lënë jashtë procesit të legalizimit dhe të 

pamundura për parcelizim për vetë pozicionin gjeografik që kanë, të njoftojë me shkresë 

institucionet vendore dhe ato kompetente si Bashkinë Tiranë, duke vënë në dispozicion listën me 

sipërfaqe të lira, konkretisht për në 1 raste është evidentuar një sipërfaqe parcelë ndërtimore 
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brenda/jashtë vijës së verdhë e pa legalizuar prej 156 m2(në total), me një vlerë tarife e cila 

sipas vlerës së truallit me çmim tregu referuar zonave kadastrale llogaritet në shumën totale 

prej 69,888 lekë, dhe konkretisht: 

- Subjekti Jani Spiro Gega, Leje legalizimi nr.7003537, datë 16.04.2017, për sipërfaqen 156 m2; 

Deri në datë 31.03.2020 
 

15.Gjetje nga auditimi:  Ish Drejtoria  Rajonale e ALUIZNI-t Rurale Tiranë, në 3 raste, sipas 

lejeve të legalizimit nr. 70030103, datë  06.10.2016; nr. 7003241, datë  31.10.2016; nr. 7003416, 

datë 09.11.2016 nuk administrohet pagesa e tarifës së shërbimit në vlerë totale, 88,000 lekë,  

veprim në kundërshtim me ligjit nr.9482, datë 03.04.2006 “Për legalizimin, urbanizimin dhe 

integrimin e ndërtimeve pa leje”, të ndryshuar, si dhe në kundërshtim me VKM nr.860, datë 

10.12.2014 “Për përcaktimin e mënyrës së mbledhjes dhe administrimit të të ardhurave për 

ndërtimet pa leje dhe vlerave të zbatueshme për legalizim” (Trajtuar në  faqet 35-241, të Raportit 

Përfundimtar të Auditimit). 

15.1. Rekomandim: Drejtoria Vendore e Agjencisë Shtetërore të Kadastrës, Tirana Rurale Nr. 1 

dhe Nr. 2, të marrë masa dhe të ndjekë të gjithë rrugët ligjore për arkëtimin e tarifës së shërbimit  

prej 88,000 lekë, sipas lejeve të legalizimit nr.70030103, datë  06.10.2016, nr.7003241, datë  

31.10.2016, nr.7003416, datë 09.11.2016. 

                            Deri datë 31.03.2020 
 

16. Gjetje nga auditimi: Ish Drejtoritë Vendore të Agjencisë Shtetërore të Kadastrës Tirana 

Rurale 1 dhe 2) nuk ka mbajtur evidencë më vete të ankesave të trajtuara ndër vite, afatet e 

shqyrtimit të tyre, përgjigjet dhe mënyrën e zgjidhjes së tyre, gjithashtu nuk është ngarkuar me 

urdhër të veçantë një person kompetent apo një grup specialistësh për shqyrtimin e ankesave, në 

asnjë nga dokumentet e punës të paraqitura për auditim nuk është adresuar përgjegjësia për 

shqyrtimin e ankesave, por ato i janë adresuar specialistëve përkatës rast pas rasti. Gjithashtu ka 

munguar bashkëpunimi dhe rakordimi ndërmjet sektorëve madje duke lënë pa adresuar 

problematikat e ngritura në ankesat e qytetarëve si dhe zgjidhjen brenda afateve ligjore, konkretisht 

gjatë periudhës 01.01.2016-31.08.2019, në 1089 raste nuk është kthyer asnjë përgjigje për ankesat 

e bëra nga qytetarët apo institucione të ndryshme. Veprimet dhe mosveprimet më sipër bien në 

kundërshtim me kërkesat e Kodit të Procedurës Administrative, ligjit nr.9482, datë 03.04.2006 

“Për legalizimin, urbanizimin dhe integrimin e ndërtimeve pa leje” i ndryshuar, ligjit nr.119/2014 

“Për të drejtën e informimit”, Ligjit Nr.9887, datë 10.03.2008 “Për mbrojtjen e të dhënave 

personale” i ndryshuar (Trajtuar në pikën 1, faqet 238-239, të Raportit Përfundimtar të Auditimit). 

16.1. Rekomandim: Drejtoria e ALUIZNI-t Tirana Rurale (Drejtorit Vendore të Agjencisë 

Shtetërore të Kadastrës Tirana Rurale 1 dhe 2), të marrë masa dhe të caktojë me urdhër një person 

kompetent për mbajtjen e evidencave të ankesave të trajtuara ndër vite, afatet e shqyrtimit të tyre, 

përgjigjet dhe mënyrën e zgjidhjes së tyre, arshivimin e dokumentacionit që fakton kthimin e 

përgjigjes si dhe të marrë masa të rrisë bashkëpunimin ndërmjet sektorëve duke adresuar 

problematikat e ngritura në ankesa si dhe dhënien e zgjidhjeve ligjore të problemeve.  

Në vijimësi  

 

17. Gjetje nga auditimi: Nga ana e ish Drejtoria Rajonale të ALUIZNI Tirana Rurale nuk janë 

zbatuar përcaktimet ligjore në dhënien e Lejeve të Legalizimit për personat përfitues pasi sipas 

listës  bashkëlidhur është plotësuar dokumentacioni ligjor i kërkuar janë printuar lejet e legalizimit 

por janë të firmosuara po të pa vulosur nga institucioni. Veprimet janë në kundërshtim me nenin  

28 “Dhënia e lejes së legalizimit” të Ligjit nr. 9482, datë 03.04.2006 “Për legalizimin, urbanizimin 

dhe integrimin e ndërtimeve pa leje”, i ndryshuar, si dhe VKM nr. 280, datë 01.04.20158 e 

ndryshuar  pika 8, sipas Tabelës nr. 1 në Anekset (Trajtuar në pikën 1, faqet 35-241, të Raportit 

Përfundimtar të Auditimit). 
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7.1. Rekomandim: Drejtoritë Vendore të Agjencisë Shtetërore të Kadastrës Tirana Rurale 1 të 

marrin masa që për 140 objektet informale të pasqyruara në tabelën e mësipërme të kryejnë 

veprimet rikualifikuese dhe për objektet informale që plotësojnë kushtet kualifikuese të plotësojë, 

printojë e shpërndajë lejet e legalizimit. 

Deri datë 31.03.2020 

 

18. Gjetje nga auditimi: Nga autoriteti kontraktor, ish Drejtoria Rajonale ALUIZNI Tirana 

Rurale Komisioni Prokurimit me Vlera të Vogla i nuk janë krijuar dosje/praktikë e mirëfilltë 

dokumentare për çdo procedurë prokurimi, dokumentacioni administrohet bashkëngjitur urdhër 

shpenzimeve, ndërkohë që pjesa dërrmuese e dokumentacionit që u vunë në dispozicion për 

auditim, janë të pa inventarizuara, dhe të pa listuara, veprime në kundërshtim me ligjin nr. 9154, 

datë 06.11.2003 “Për arkivat”, ligjin nr. 9643, datë 20.11.2006 “Për prokurimin Publik” i 

ndryshuar si dhe VKM nr. 914, datë 29.12.2014 “Për miratimin e rregullave të prokurimit publik” 

(Trajtuar më hollësisht në faqet 262-271 të Raportit Përfundimtar të Auditimit). 

18.1. Rekomandim: Drejtoria e Vendore e Agjencisë Shtetërore të Kadastrës Tirana Rurale 1 e 2 

të marrë masa, që të krijojë dosje më vetë për çdo procedurë prokurimi, si dhe të inventarizojë 

dokumentacionin pjesë përbërëse e praktikës në përputhje me kërkesat e Ligjit nr.9643, datë 

20.11.2006 “Për prokurimin Publik” i ndryshuar si dhe VKM nr.914, datë 29.12.2014 “Për 

miratimin e rregullave të prokurimit publik” si dhe Ligjit nr.9154, datë 06.11.2003 “Për arkivat”. 

Në vijimësi 

 

19.Gjetje  nga auditimi:- Ish Drejtoria Rajonale ALUIZNI Tirana Rurale, Komisioni i Prokurimit 

me Vlera të Vogla, në 4 raste  me vlere 1,014,43 leke me TVSH në përcaktimin e specifikimeve 

teknike për mallrat, ka kërkuar llojin i markës, pa shënimin e detyrueshëm “ose ekuivalent” në 

kundërshtim me Ligjin nr.9643, datë 20.11.2006 “Për prokurimin Publik” i ndryshuar, neni 23 

“Specifikimet teknike”, pika 5 .në përcaktimin e specifikimeve teknike për mallrat (Trajtuar më 

hollësisht në faqet 262-271 të Raportit Përfundimtar të Auditimit). 

19.1 Rekomandim : Drejtoria e Vendore e Agjencisë Shtetërore të Kadastrës Tirana Rurale 1 e 2, 

Njësia e Prokurimit të marrë masa, që për çdo rast në procedurat e prokurimit me vlerë të vogël, 

kur për një mall të caktuar kërkohet lloji i markës të vendosë shënimin e detyrueshëm “ose 

ekuivalent” në përputhje me kërkesat Ligjit nr.9643, datë 20.11.2006 “Për prokurimin Publik” i 

ndryshuar, neni 23 “Specifikimet teknike”, pika 5. 

Në vijimësi 

 

20.Gjetje  nga auditimi: Në ish Drejtorinë Vendore të Agjencisë Shtetërore të Kadastrës Tirana 

Rurale 1 u konstatuan  të meta e mangësi në përllogaritjen  pagës  e punonjësve si pasojë e mos 

zbatimit të strukturës dhe vjetërsisë në punë. Vendosja e pagave dhe shtesat mbi pagë janë bërë jo 

në të gjitha rastet sipas klasave përkatëse për çdo kategori punonjësish(Trajtuar më hollësisht në 

faqet 250-254 të Raportit Përfundimtar të Auditimit). 

20.1 Rekomandim: Drejtoria e Vendore e Agjencisë Shtetërore të Kadastrës Tirana Rurale 1, 

Sektori i Financës dhe Burimeve Njerëzore për periudhën e vitit 2019 të kryeje rakordimet e 

pagesave të llogaritura në listë pagesat duke u mbështetur në dokumentacionin sipas strukturës dhe 

vjetërsisë në punë, dukë kryer veprimet konkrete të rillogaritjes, kontabilizimit dhe pagesës së 

detyrimeve të krijuara e pa shlyera.  

Menjëherë 

 

B. TËARDHURA TË MUNGUARA 

1- Gjetje nga auditmi: Ish Drejtoria Rajonale e ALUIZNI-t Tirana Rurale  në marrjen e 

vendimeve “Për kualifikimin për legalizim të objektit informal”, në të gjitha rastet e audituara kanë 
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vepruar në kundërshtim me ligjin nr. 9482, datë 03.04.2006 “Për legalizimin, urbanizimin dhe 

integrimin e ndërtimeve pa leje” nenin 27 “Dokumentacioni tekniko-ligjor për legalizimin e 

objektit”, pika “ç” –“vërtetimin për likuidimin e taksës së ndikimit në infrastrukturë për të gjitha 

rastet, kur subjekti nuk përjashtohet nga pagesa e taksës sipas këtij ligji dhe legjislacionit në fuqi”. 

Në procedurën e kualifikimit të objekteve informale, ka dërguar pranë Bashkive të Qarkut Tiranë 

shkresën për llogaritjen e pagesës së taksës së ndikimit në infrastrukturë vetëm për 5002 objekte 

informale, për 583 objekte nuk është nisur shkresa, dhe përsëri ka proceduar me vendim 

kualifikimi pa marrë konfirmim mbi pagesën e saj duke krijuar një mungesë të ardhurash në 

buxhetin e shtetit në vlerën 281,867,438 lekë për 5585 objekt në total (Trajtuar në pikën 1, 

faqet 239-241, të Raportit Përfundimtar të Auditimit). 

1.1- Rekomandimi: Drejtoria Vendore të Agjencisë Shtetërore të Kadastrës Tirana Rurale 1 dhe 

2, për nevoja të plotësimit të dokumentacionit tekniko-ligjor të objekteve me leje legalizimit të 

lëshuara, t’i kërkojë Bashkisë Tiranë, vërtetimet mbi llogaritjen dhe pagesën e taksës së ndikimit 

në infrastrukturë në vlerën prej 281,867,438 lekë, si dhe të kërkojë që të bëhet regjistrimi në 

sektorin përkatës të kartelës në Drejtorinë Vendore e Agjencisë Shtetërore të Kadastrës Tirana 

Rurale, në refuzim të vendosen masë për kufizimin deri në arkëtimin e plotë të detyrimeve të 

papaguara. 

Brenda datës 31.03.2020 

 

C. MASA DISIPLINORE 
 

Mbështetur në Kreu IV, neni 11 germa “d” dhe “e”  dhe nenet 37, 141, dhe 153  të  ligjit nr. 7961, 

datë 12.07.1995 “Kodi i Punës i Republikës së Shqipërisë”, i ndryshuar, në bazë të nenit 9, pika 2, 

germa ç te ligjit nr. 111/2018, date 07.02.2019 “Për Kadastrën”, si dhe në kontratën individuale të 

punës, t’i kërkojmë Drejtorit të Përgjithshëm të Agjencisë Shtetërore të Kadastrës, vlerësimin 

e shkallës së përgjegjësisë për çdo punonjës të cituar më poshtë dhe marrjen e masave disiplinore 

nga “Vërejtje” , “Vërejtje me paralajmërim për largim nga puna” deri në “Largim nga Puna 

(zgjidhje e kontratës)”, për këta punonjës: 

 

a.  Masa “Nga Vërejtje deri në Largim nga puna (zgjidhje kontrate)”, për 8 punonjës si më 

poshtë: 

 

1. z. G.M, me detyrë ish Drejtor aktualisht specialist në Drejtorinë e Përgjithshme, 

2. zj. E.B, me detyrë ish përgjegjës sektori, aktualisht specialiste.   

 

Për të metat e mangësi të konstatuara rast pas rasti sipas specialistëve, në zbatimin e 

procedurave ligjore e nënligjore pasi: 

- Në 3 raste, është kryer legalizimi i objektit informal të ndërtuar në buzë të lumit, përroi, kanal 

pa respektuar distancat nga brigjet dhe në këtë rast procesi i legalizimit duhej të ishte kushtëzuar 

prej autoriteteve të ujit, pasi në dosje nuk ndodhet dokumentacion justifikues për këtë qëllim. 

Veprime këto në kundërshtim me përcaktimet e Ligjit nr.9482, datë 03.04.2006, të ndryshuar,  

Ligjin  Nr.8093, datë 21.03.1996 “Për rezervat ujore”, neni 2, pika 5, neni 4, pika 5 ligjit nr. 

111/2012, “Për menaxhimin e integruar të burimeve ujore”, neni 84 dhe akteve nënligjore në 

zbatim të tij; VKM nr.280, date 01.04.2015 “Për përcaktimin e kritereve, procedurave e 

dokumentacionit të zbatueshëm për të kualifikuar ndërtimet pa leje, shtesat anësore dhe/ose në 

lartësi, në ndërtime me leje” Kreu III, pika 2, gërma “h”, pika 3, pika 4, germë “e”;  

- Në 18 raste, sipas dokumentacionit të pronësisë lëshuar nga ZVRPP, parcela ndërtimore e zënë 

ndodhet e regjistruar në pasurinë e llojit “Arë, Pyll, P.F”. Pra legalizimi është kryer në zona 

“Territore të tjera”, për të cilat nuk ka gjetur zbatim të neneve 10, 11, 14, të ligjit nr. 9482, datë 

03.04.2006 “Për legalizimin, urbanizimin dhe integrimin e ndërtimeve pa leje”, të ndryshuar dhe 
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VKM nr. 589, datë 10.9.2014, “Për përcaktimin e procedurave të evidentimit faktik, në terren, të 

ndërtimeve pa leje/shtesave në ndërtimet me leje, të organeve e të dokumentacionit, për 

propozimin e miratimin e zonave informale” i ndryshuar gjatë procedurave të legalizimit të 

objekteve informale”, duke ndryshuar zërin kadastral, regjimin e tokës në llojin e pasurisë 

“Truall”; 

- Në 6 raste, sipas dokumentacionit disponibël në dosje, si  genplani, harta dixhitale e paraqitur 

dhe pamjes grafike të ASIG rezulton se objektit ndodhet në afërsi të kabinës elektrike ose nën 

linjat e  transmetimit të energjisë elektrike, por nga ALUIZNI nuk është marrë konfirmim nga 

OSHE apo OST për vazhdimin e procedurave të legalizimit veprime këto që bien në kundërshtim 

me ligjin nr. 9482, datë 3.4.2006, “Për legalizimin, urbanizimin dhe integrimin e ndërtimeve pa leje”, 

të ndryshuar dhe pika 2, germa “ç” dhe “g” të VKM nr. 280, datë 01.04.2015 “Për përcaktimin e 

kritereve, procedurave e dokumentacionit të zbatueshëm për të kualifikuar ndërtimet pa leje, 

shtesat anësore dhe/ose në lartësi, në ndërtime me leje”, e ndryshuar me VKM nr. 756, datë 

26.10.2016;  

- Në 3 raste, sipas dokumentacionit disponibël në dosje, si vetëdeklarimi (i regjistruar edhe në 

faqen zyrtare të ALUIZNI-t) fotografitë e objektit si dhe imazhet satelitore konstatohet se objektet 

informale të vetëdeklaruara janë ndërtuar jashtë afatit ligjor të përcaktuar, veprime në 

kundërshtim me nenin 2 “Fusha e zbatimit”; pika 1 dhe 4 të ligjit nr. 9482, datë 03.04.2006 “Për 

legalizimin, urbanizimin dhe integrimin e ndërtimeve pa leje” i ndryshuar, me VKM nr. 589, datë 

10.09.2014 “Për përcaktimin e procedurave të evidentimit faktik, në terren, të ndërtimeve pa 

leje/shtesave në ndërtime me leje, të organeve dhe dokumentacionit për propozimin dhe miratimin 

e zonave informale” i ndryshuar, pika 3 e 3/1; 

- Në 8 raste, janë kryer legalizime të objekteve pa respektuar distancat nga rrugët, madje është 

cënuar trupi i rrugës ku sipas Gen Planit të administruar në dosje rezulton se objektet bien mbi 

rrugë a trotuar, në kundërshtim me Ligjin nr. 9482, datë 03.04.2006 “Për legalizimin, urbanizimin 

dhe integrimin e ndërtimeve pa leje”, të ndryshuar, neni 39 “Përjashtimi nga legalizimi” me VKM 

nr. 280, datë 1.4.2015 “Për përcaktimin e kritereve, procedurave e dokumentacionit të zbatueshëm 

për të kualifikuar ndërtimet pa leje, shtesat anësore dhe/ose në lartësi, në ndërtime me leje” kreu 

III. “Kriteret për legalizimin e ndërtimeve jashtë zonave informale të miratuara”, pika 4/b ku  -

Ligjin  Nr. 8378,  datë  22.07.1998 i ndryshuar “Kodi rrugor në Republikën e Shqipërisë”, neni 2 

“Përcaktime dhe klasifikime rrugësh” dhe neni 4, “Përcaktimi i qendrave të banuara”  -VKM nr. 

153, date 07.04.2000 “Për miratimin e rregullores së zbatimit të Kodit Rrugor në Republikën e 

Shqipërisë” neni 25, pika 2; ndërkohë që në dosje nuk ka korrespodencë shkresore me Autoritetin 

Rrugor Shqiptar për të përcaktuar nëse parcela ndërtimore bie në rrugë apo mbi projektin 

infrastrukturor; 

- Në 5 raste për ndërtimit pa leje dhe/ose shtesën në ndërtim me leje, Drejtoria Rajonale e 

ALUIZNI-t Tirana Rurale ka pranuar Deklarata për përfshirjen në procesin e legalizimit, pa u 

shoqëruar me dokumentacionin e kërkuar në kundërshtim me Udhëzimin e Drejtorit të Përgjithshëm 

nr. 767, date 10.09.2014 “Për miratimin e formës dhe mënyrës së plotësimit dhe administrimit te 

deklaratës për përfshirjen ne procesin e legalizimit të ndërtimit pa leje” dale ne zbatim te nenit 4 te 

ligjit nr. 9482, data 03.04.2006, i ndryshuar s dhe pikës 2 të VKM nr. 589, date 10.09.2014 i 

ndryshuar. Pika 3.b. 

Veprimet dhe mosveprimet më sipër bien në kundërshtim me Ligjin nr. 9482, datë 03.04.2006 

“Për legalizimin, urbanizimin dhe integrimin e ndërtimeve pa leje”, të ndryshuar, nenin 27, nenin 

39 “Përjashtimi nga legalizimi”, - Ligjin  Nr. 8378,  datë  22.07.1998 i ndryshuar “Kodi rrugor në 

Republikën e Shqipërisë”, neni 2 “Përcaktime dhe klasifikime rrugësh” dhe neni 4, “Përcaktimi i 

qendrave të banuara”, VKM nr.280, datë 1.4.2015 “Për përcaktimin e kritereve, procedurave e 

dokumentacionit të zbatueshëm për të kualifikuar ndërtimet pa leje, shtesat anësore dhe/ose në 

lartësi, në ndërtime me leje” ndryshuar me VKM nr. 756, datë 26.10.2016 “Për disa ndryshime 

dhe shtesa në vendimin nr. 280, datë 1.4.2015, të këshillit të ministrave, kreu II- “Kriteret për 
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legalizimin e ndërtimeve brenda zonave informale të miratuara”, pika 2 dhe pika 4/8/1, VKM nr. 

153, datë 07.04.2000 “Për miratimin e rregullores së zbatimit të Kodit Rrugor në Republikën e 

Shqipërisë” neni 27, pika 3. 

 

3. B.J , me detyrë specialist, 

4. E.B,  me detyrë specialist,  

5. D.M,  me detyrë specialist, 

6. I.G, me detyrë jurist,  

7. G.M, me detyrë specialist, 

8. E.C,  me detyrë specialist  

 

Për të metat e mangësi të konstatuara rast pas rasti sipas specialistëve, në zbatimin e 

procedurave ligjore e nënligjore pasi: 

-në dosje mungojnë vërtetimi për taksën e ndikimit në infrastrukturë dhe deklarata  personale, për 

qëndrueshmërinë e objektit, në kundërshtim me nenin 27, germat “ç” dhe “dh”, të ligjit nr.9482, 

datë 03.04.2006 “Për legalizimin, urbanizimin dhe integrimin e ndërtimeve pa leje”, të ndryshuar. 

-mungojnë vendimet për kualifikimin e ndërtimeve informale. 

- është  lëshuar leje legalizimi për objekt 5 kate kur objekti është me 4 kate,që duket nga fotografitë.  

-në një rast, sipërfaqja e parcelës ndërtimore është 135 m2, ndërkohë që pasuria 64/9 është 100 

m2, pra është tejkaluar me 35 m2 e cila prezumohet shtet, sa kohë nuk dihet e kundërta dhe për të 

cilën sipërfaqe duhej paguar çmimi sipas hartës së vlerës së pronave, që për zonën në fjalë është: 

448 lekë/m2 dhe vlera e papaguar (e ardhur e munguar) është 15,680 lekë  (448 x 35). 

-është kryer legalizimin në kushtet kur në dosje nuk u gjet shkresë drejtuar  ZVRPP Tiranë  për 

konfirmimn e gjendjes  juridike të pronës, në kundërshtim me VKM nr. 1095, datë 28.12.2015 “Për 

përcaktimin e rregullave të bashkërendimit të punës, ndërmjet ALUIZNI-t dhe ZQRPP-së, dhe të 

procedurave apo kufizimeve që zbatohen për efekt të regjistrimit të pasurive të legalizuara”, pika  2.  

-janë kryer legalizimin e objekteve informalë në kushtet kur parcelat ndërtimore janë në zërat 

kadastrale “Arë”, “Pemëtore”,  “Ledh”, në mungesë të dokumentacionit: kërkesa për miratimin në 

Këshillin e Qarkut, të Drejtorisë Rajonale të Bujqësisë dhe Ushqimit dhe Agjencisë Rajonale të 

Mjedisit. Pra, nuk ka asnjë dokumentacion nga këto organe, për t`i dhënë lejen dhe miratimi e 

këtyre lejeve të legalizimit sjell automatikisht ndryshimin e zërit kadastral gjatë regjistrimit. 

Veprimet janë kryer në zonat “Territore të tjera”, në kundërshtim me nenet 10, 11, 14, të ligjit nr. 

9482, datë 03.04.2006 “Për legalizimin, urbanizimin dhe integrimin e ndërtimeve pa leje”, të 

ndryshuar dhe VKM nr. 515, datë 13.5.2009 e VKM nr. 589, datë 10.9.2014, “Për përcaktimin e 

afateve, të mënyrës dhe kohës së ushtrimit nga ALUIZNI të përgjegjësive të zyrave të urbanistikës 

dhe të këshillave të qarqeve, gjatë procedurave të legalizimit të objekteve informale” si dhe 

Vendimin e Këshillit Kombëtar të Territorit me nr. 5, datë 29.12.2014 “Për identifikimin e zonave 

të urbanizuara në të gjithë territorin e Republikës së Shqipërisë dhe në miratimin e hartave ku 

mund të ndërhyhet në funksion të zhvillimit urban”, pika 9 ku përcaktohet: “Konvertimi nga tokë 

“Arë” në tokë “Truall” për sipërfaqet brenda zonave të urbanizuara do të bëhet sipas 

procedurave përkatëse, në përputhje me legjislacionin në fuqi”  

- ka nënshkruar proces-verbalin e përgatitjes së dosjes, në kushtet kur proces-verbali  i verifikimit 

në terren është mbajtur në vitin 2014 dhe mungon vendimi i kualifikimit, duke tejkaluar të gjithë 

afatet prej  60 ditësh dhe 30 ditësh, në kundërshtim me vendimin e KM nr. 280, datë 1.4.2015 “Për 

përcaktimin e kritereve, procedurave e dokumentacionit të zbatueshëm për të kualifikuar ndërtimet 

pa leje, shtesat anësore dhe/ose në lartësi, në ndërtime me leje”, të ndryshuar, pika 8; me urdhrin 

nr. 37, datë 19.01.2016 “Për miratimin e planveprimit për shqyrtimin administrativ të praktikave 

të legalizimit të ndërtimeve pa leje”, pika 6- Miratimi i lejes së legalizimit përpara kalimit të 

pronësisë, germa “a”. 
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- ka nënshkruar proces-verbalin e përgatitjes së dosjes, në kushtet kur kërkesa për regjistrimin e 

lejes së legalizimit është paraqitur në ZVRPP Tiranë pas më shumë se 5 muaj deri në  1 vit  e 10  

muaj  nga data e lëshimit të lejes së legalizimit, në kundërshtim me VKM nr. 1095, datë 28.12.2015 

“Për përcaktimin e rregullave të bashkërendimit të punës, ndërmjet ALUIZNI-t dhe ZQRPP-së, dhe 

të procedurave apo kufizimeve që zbatohen për efekt të regjistrimit të pasurive të legalizuara”  

Veprimet dhe mosveprimet më sipër bien në kundërshtim me Ligjin nr. 9482, datë 03.04.2006 

“Për legalizimin, urbanizimin dhe integrimin e ndërtimeve pa leje”, të ndryshuar, nenin 27, nenin 

39 “Përjashtimi nga legalizimi”, - Ligjin  Nr. 8378,  datë  22.07.1998 i ndryshuar “Kodi rrugor në 

Republikën e Shqipërisë”, neni 2 “Përcaktime dhe klasifikime rrugësh” dhe neni 4, “Përcaktimi i 

qendrave të banuara”, VKM nr. 280, datë 1.4.2015 “Për përcaktimin e kritereve, procedurave e 

dokumentacionit të zbatueshëm për të kualifikuar ndërtimet pa leje, shtesat anësore dhe/ose në 

lartësi, në ndërtime me leje” ndryshuar me VKM nr. 756, datë 26.10.2016 “Për disa ndryshime 

dhe shtesa në vendimin nr. 280, datë 1.4.2015, të këshillit të ministrave, kreu II- “Kriteret për 

legalizimin e ndërtimeve brenda zonave informale të miratuara”, pika 2 dhe pika 4/8/1, VKM nr. 

153, datë 07.04.2000 “Për miratimin e rregullores së zbatimit të Kodit Rrugor në Republikën e 

Shqipërisë” neni 27, pika 3. 

 

b. Masa  disiplinore “Vërejtje” për 14 punonjës si më poshtë: 
 

9. K.H, me detyrë Specialist,  

10. S.P, me detyrë Specialist, 

11. H.H, me detyrë Specialist, 

12. S.B, me detyrë specialist,  

13. L.K, me detyrë Specialist, 

14. K.B, me detyrë ish-Specialist, 

15. H.H, me detyrë Specialist, 

16. M.B, me detyrë specialiste, 

17. K.Q,  me detyrë Specialist,  

18. D.K,  me detyrë Specialist, 

19.  G.Sh,  me detyrë Specialist, 

20. A.C,  me detyrë Specialist,  

21. G.S,  me detyrë Specialist, 

22. Xh.K,  me detyrë Specialist 

 

Për të metat e mangësi të konstatuara rast pas rasti sipas specialistëve, në zbatimin e 

procedurave ligjore e nënligjore pasi: 

-“Proces verbal i konstatimit në terren i të dhënave të ndërtimit pa lejë/shtesës në ndërtimin me 

leje” në asnjë rast, nuk pasqyron kufitarët e parcelës ndërtimore të zënë me përshkrim por vetëm 

me nr. Kadastralë, për  sa më sipër, procesverbal i verifikimit në terren, nuk pasqyron të dhëna e 

kërkuara në pikën “Procedura për hartimin e materialeve grafike”,  të manualit  “Hartimi dhe 

paraqitjes së materialeve grafike (gen plan dhe planimetri) të objektit që legalizohet”, miratuar me 

Urdhrin e Drejtorit të Përgjithshëm nr 30, datë 15.01.2016 “Për mënyrën e hartimit dhe paraqitjes 

së dokumentacionit teknik (gen plan, planimetri). 

Veprimet dhe mosveprimet më sipër bien në kundërshtim me Ligjin nr. 9482, datë 03.04.2006 

“Për legalizimin, urbanizimin dhe integrimin e ndërtimeve pa leje”, të ndryshuar, nenin 27, nenin 

39 “Përjashtimi nga legalizimi”, - Ligjin  Nr. 8378,  datë  22.07.1998 i ndryshuar “Kodi rrugor në 

Republikën e Shqipërisë”, neni 2 “Përcaktime dhe klasifikime rrugësh” dhe neni 4, “Përcaktimi i 

qendrave të banuara”, VKM nr. 280, datë 1.4.2015 “Për përcaktimin e kritereve, procedurave e 

dokumentacionit të zbatueshëm për të kualifikuar ndërtimet pa leje, shtesat anësore dhe/ose në 

lartësi, në ndërtime me leje” ndryshuar me VKM nr. 756, datë 26.10.2016 “Për disa ndryshime 
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dhe shtesa në vendimin nr. 280, datë 1.4.2015, të këshillit të ministrave, kreu II- “Kriteret për 

legalizimin e ndërtimeve brenda zonave informale të miratuara”, pika 2 dhe pika 4/8/1, VKM nr. 

153, datë 07.04.2000 “Për miratimin e rregullores së zbatimit të Kodit Rrugor në Republikën e 

Shqipërisë” neni 27, pika 3. 

 

II. Për 6 punonjës aktual, nuk propozojmë masë, pasi shkalla e shkeljeve në raport me pasojat në 

mirëfunksionimin e institucionit, nuk është në nivelin për propozim masë disiplinore, si më poshtë: 

znj. E.M, A.C, M.C, P.T, M.B, M.R.  

 

III. Për punonjësit e larguar dhe që nuk kanë adresim institucional 

 

Për 23 ish-punonjës  dhe ish drejtuesit sipas shkallës së përgjegjësisë masa disiplinore e propozuar 

nga ana jonë, në bazë të shkeljeve të konstatuara, do të ishte “Vërejtje me paralajmërim” deri në 

“Ndërprerje të marrëdhënieve të punës”, nuk rekomandojmë masa disiplinore, pasi nuk kemi 

adresim institucional për marrëdhënie pune në administratën publike, përkatësisht:  

 

- z. I.M  

- z. A.I 

- z. A.P 

- z. K.C 

- z. O.S  

- z. E.B  

- znj. M.V 

- z. B.B  

- z. A.D  

- z. A.H 

- z. E.H  

- z. A.T  

- z. A.M 

- z. M.R 

z. M.Th 

z. O.Q 

z. A.K 

z. A.B  

z. F.T 

z. S.Ç 

z. M.L 

z. L.D 

z. D.T 

 

C. INDICIE PËR KALLËZIM PENAL 
 

Bazuar në nenin 281, të Ligjit nr. 7905, datë 21.03.1995 “Kodi i Procedurës Penale i Republikës 

së Shqipërisë”, të ndryshuar, Ligjin nr. 33, datë 29.04.2012 “Për regjistrimin e pasurive të 

paluajtshme”, sugjerojmë trajtimin e detajuar tekniko juridik nga ana e Departamentit Juridik, të 

materialeve të evidentuara nga grupi i auditimit, për shkeljet e konstatuara dhe pasqyruara në 

Raportin Përfundimtar të Auditimit, në kuptim të referencave të Kodit Penal të dërgohet për 

indicie i gjithë materiali i përgatitur, duke përcaktuar dhe emrat e nëpunësve përgjegjës. 

 

1. A.I,      me detyrë ish-Drejtor, 
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2. O.S,  me detyrë ish-Përgjegjës i Sektorit të Legalizimit 

3. S.I,  me detyrë ish-Përgjegjës i Sektorit të Hartografisë 

4. A.M,   me detyrë ish-Specialist në Sektorin e Legalizimit 

 

Për të metat e mangësi të konstatuara në zbatimin e procedurave ligjore e nënligjore pasi: 

 

-Në 1 rast, sipas  lejes së legalizimit nr. 7003390, datë 09.11.2016,  për objektin: “Godinë Shërbimi 

1 Kat”, nga verifikimi i kryer për vendndodhjen e objektit të legalizuar, me anën e sistemit dixhital 

zyrtar geoportal-albania, konstatohet se e tërë zona kadastrale 3751 si dhe objekti i legalizuar 

ndodhet në Zonën e Mbrojtur të Ekosistemit Natyror të Malit me Gropa-Bizë-Martanesh si 

"Peizazh i Mbrojtur", bazuar në  VKM nr. 49, datë 31.01.2007. Në këtë zonë aplikohet shkalla e 

katërt dhe e pestë e mbrojtjes mjedisore, sipas kritereve të administrimit të poligonit kombëtar. 

 

-Në 4 raste, sipas lejeve të legalizimit nr. 7003396, datë 09.11.2016, nr. 7003067, datë  

17.10.2016, nr. 7003344, datë  07.11.2016, nr. 7003415, datë 09.11.2016,  për objekte shërbimi 

dhe banimi, janë legalizuar në kushtet  ku parcelat ndërtimore ndodhen ne zona me zëra kadastralë 

“PF” dhe “Pyll”, duke  ndryshuar automatikisht edhe zërin kadastral dhe regjimin e  tokës në 

“Truall”, në një kohë që kompetenca për ndryshimin e zërit kadastral nga “Pyll” në “Truall”, për 

pyjet dhe tokat me bimësi pyjore, me sipërfaqe deri një 1 ha  i takon Ministrit  të Mjedisit, vetëm 

në kushtet e një investimi afatgjatë për ndërtimin e strukturave turistike, etj. Veprime janë një në 

kundërshtim, me nenet 14, 17,  të ligjit nr. 9385, datë 04.05.2005 “Për pyjet dhe shërbimin pyjor”, 

i ndryshuar. 

 

- Në 6 raste, për lejet e legalizimit nr. 7003369, datë  10.11.2016, nr. 7003236, datë 31.10.2016, 

nr. 7003138, datë  21.10.2016, nr. 7003344, datë  07.11.2016, nr. 7003367, datë  10.11.2016, nr. 

7003392, datë 30.11.2016, është kryer legalizimi i objektit informal të ndërtuar në buzë të lumit, 

përroi, kanal pa respektuar distancat nga brigjet dhe në këtë rast procesi i legalizimit duhej të 

ishte kushtëzuar prej autoriteteve të ujit, pasi në dosje nuk ndodhet dokumentacion justifikues për 

këtë qëllim. Veprime këto në kundërshtim me përcaktimet e Ligjit nr. 9482, datë 03.04.2006, të 

ndryshuar,  Ligjin  Nr. 8093, datë 21.03.1996 “Për rezervat ujore”, neni 2, pika 5, neni 4, pika 5 

ligjit nr. 111/2012, “Për menaxhimin e integruar të burimeve ujore”, neni 84 dhe akteve nënligjore 

në zbatim të tij; VKM nr. 280, date 01.04.2015 “Për përcaktimin e kritereve, procedurave e 

dokumentacionit të zbatueshëm për të kualifikuar ndërtimet pa leje, shtesat anësore dhe/ose në 

lartësi, në ndërtime me leje” Kreu III, pika 2, germa “h”, pika 3, pika 4, germë “e”;  

 

-Në 3 raste, sipas lejeve të legalizimit nr. 7003376, datë 09.11.2016, nr. 7003397, datë  

09.11.2016, nr.70030084, datë  14.10.2016, për “Objekt shërbimi”, konstatohet se sipas skicës 

fushore, objektet  ndodhen në buzë të kanalit kullues ose në largësi 1-2 m për kanale dytësore 

dhe 7.9 m për kanale kryesorë, dhe në këtë rast procesi i legalizimit duhej të ishte kushtëzuar 

prej informacionit të autoriteteve të ujit dhe të pezullohej gjë që nuk është bërë, në kundërshtim 

me  ligjin nr. 111/2012, datë 15.11.2012 “Për menaxhimin e integruar të burimeve ujore”, neni 1, 

pika 2, germa “a”; neni 4, pika 8; neni 5 dhe neni 84, si dhe me VKM nr. 280, datë 01.04.2015 

‘’Për përcaktimin e kritereve, procedurave e dokumentacionit të zbatueshëm për të kualifikuar 

ndërtimet pa leje, shtesat anësore dhe/ose në lartësi, në ndërtimet me leje”, të ndryshuar me 

vendimin e KM nr. 756, datë 26.10.2016 “Për disa ndryshime dhe shtesa në vendimin nr. 280, datë 

1.4.2015, të këshillit të ministrave, ...”Kreu III, pika 4, germa “dh”. 

 

-Në 8 raste, nr. 7003375, datë 09.11.2016; nr. 7003423, datë 09.11.2016, nr. 7003411, datë  

09.11.2016, nr. 7003367, datë  10.11.2016, nr. 70030076,  datë  30.09.2016, nr. 70030104,  datë  

10.10.2016, nr. 7003392, datë 30.11.2016, nr. 7003224, datë  27.10.2016, objektet informalë  të 
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legalizuar janë  ndërtuar në një distancë nga 2.4 m deri në 7.4 m nga  rruga nacionale, rrugë 

interurbane automobilistike kategorisë C, Rrugë Interurbane dytësore dhe në një rast prekin 

trupin e rrugës brenda qendrës së banuar.  Sa sipër bie në kundërshtim me Vendimin e KM nr. 280, 

datë 1.4.2015 “ Për përcaktimin e kritereve, procedurave e dokumentacionit të zbatueshëm për të 

kualifikuar ndërtimet pa leje, shtesat anësore dhe/ose në lartësi, në ndërtime me leje”, të ndryshuar 

me vendimin e KM nr. 756, datë 26.10.2016 “Për disa ndryshime dhe shtesa në vendimin nr. 280, 

datë 1.4.2015, të këshillit të ministrave, ...”,  pika 4, germa “b”/i,. 

 

-Në 1 rast, sipas leje legalizimi nr. 7003214, datë 25.10.2016, “Godinë Shërbimi” konstatohet se 

sipas materialit hartografik (skica fushore) rezulton se objekti kufizohet në veri me shina të trenit.  

Ky fakt vërtetohet edhe sipas pozicionimit të pronës, të paraqitur në  gen-planin me shkallë 

zvogëlimi 1:500,  ku nga matja që u bë në këtë gen-plan, konstatohet se objekti informal “Godinë 

Shërbimi 1 kat”,  është ndërtuar në një distancë shumë afër hekurudhës më pak 25 m dhe në 

dosje nuk ka asnjë dokumentacion që vërteton marrjen e konfirmimit nga Drejtoria e Përgjithshme 

e Hekurudhave për legalizimin e objektit, veprime këto që bien në kundërshtim me nenin 45, të 

ligjit nr. 33/2012, datë 21.3.2012 “Për regjistrimin e pasurive të paluajtshme”, pika 5 e Udhëzimit 

nr. 2, datë 12.09.2012 “Për përcaktimin e elementëve të akteve që verifikohen nga zyra e 

regjistrimit të pasurive të paluajtshme dhe të procedurës për nxjerrjen e urdhrit të regjistruesit”, 

Ligjin nr. 9482, datë 03.04.2006, të ndryshuar dhe pika 2, gërma “b”, pika 3, pika 4, germë  “a”, 

pika 5 të VKM nr. 280, date 01.04.2015 “Për përcaktimin e kritereve, procedurave e 

dokumentacionit të zbatueshëm për të kualifikuar ndërtimet pa leje, shtesat anësore dhe/ose në 

lartësi, në ndërtime  me leje”  

 

-Në 118 raste, janë kryer legalizime të objekteve informale në kushtet kur në dosjet mungojnë 

mungojnë vërtetimiet për taksën e ndikimit në infrastrukturë dhe deklaratat  personale, për 

qëndrueshmërinë e objektit, në kundërshtim me nenin 27, germat “ç” dhe “dh”, të ligjit nr.9482, 

datë 03.04.2006 “Për legalizimin, urbanizimin dhe integrimin e ndërtimeve pa leje”, të ndryshuar  

- Në 8 raste, sipas lejeve të legalizimit: nr. 7003375, datë 09.11.2016, nr. 7003367, datë  

10.11.2016, nr. 70030076,  datë  30.09.2016, nr. 7003371, datë 10.11.2016, nr. 7003160, datë 

21.10.2016, nr. 70030103, datë  06.10.2016, nr. 7003358, datë 08.11.2016, nr. 130160, datë 

26.01.2018, ka kryer legalizimin e objekteve informale, në mungesë të vendimit për kualifikimin 

e ndërtimit informal, në kundërshtim me VKM nr.40, datë 11.1.2012 “Për disa ndryshime dhe 

shtesa në vendimin nr.411, datë 19.5.2010 të këshillit të ministrave "për kriteret, procedurat dhe 

tipin e formularit të lejes së legalizimit", pika 2  

 

-Në 4 raste, sipas lejes së legalizimit nr. 7003375, datë 09.11.2016, nr. 7003017, datë  12.10.2016, 

nr. 70030055, datë  06.10.2016,  nr. 7003038, datë  14.10.2016, ka kryer legalizimin e objekteve 

informale në kushtet kur proces-verbali  i verifikimit në terren është mbajtur në vitin 2014 dhe 

mungon akti dhe vendimi i kualifikimit, duke tejkaluar të gjithë afatet prej  60 ditësh dhe 30 ditësh, 

në kundërshtim me vendimin e KM nr. 280, datë 1.4.2015 “Për përcaktimin e kritereve, 

procedurave e dokumentacionit të zbatueshëm për të kualifikuar ndërtimet pa leje, shtesat anësore 

dhe/ose në lartësi, në ndërtime me leje”, të ndryshuar, pika 8, urdhrin nr. 37, datë 19.01.2016 “Për 

miratimin e planveprimit për shqyrtimin administrativ të praktikave të legalizimit të ndërtimeve 

pa leje”, pika 6- Miratimi i lejes së legalizimit përpara kalimit të pronësisë, germa “a”  

 

-Në 16 raste, sipas lejeve së legalizimit: janë kryer legalizimin e objekteve informale në kushtet 

kur kërkesa për regjistrimin e lejes së legalizimit është paraqitur në ZVRPP Tiranë pas më shumë 

se 5 muaj deri në  1 vit  e 10  muaj  nga data e lëshimit të lejes së legalizimit, në kundërshtim me 

VKM nr. 1095, datë 28.12.2015 “Për përcaktimin e rregullave të bashkërendimit të punës, ndërmjet 
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ALUIZNI-t dhe ZQRPP-së, dhe të procedurave apo kufizimeve që zbatohen për efekt të regjistrimit 

të pasurive të legalizuara”, pika 10  

 

-Në 2 raste, sipas lejes së legalizimit nr. 7003491, datë 18.04.2017, nr. 7003411, datë  09.11.2016,  

konstatohet se, ndërsa  sipas shkresës drejtuar  nga ZVRPP Tiranë  rezulton se pasuritë në fjalë të  

llojit  “Arë”, sipërfaqet e parcelave ndërtimore kanë tejkaluar me 169 m2 sipërfaqen sipas 

dokumentit të pronësisë, sipërfaqja  e cila prezumohet “Shtet”, sa kohë nuk vërtetohet  e kundërta 

dhe për të cilën sipërfaqe duhej paguar çmimi sipas hartës së vlerës së pronave, që për zonat në 

fjalë është: 448 lekë/m2 dhe vlera e papaguar (e ardhur e munguar) është 75,712  lekë  (448 x 

169) 

 

-Në 3 raste, sipas lejeve të legalizimit nr. 7003393, datë  09.11.2016 dhe nr. 7003382, datë 

09.11.2016, nr. 70030079, datë  03.10.2016, u konstatuan veprime fiktive, ku Harta vektoriale 

(gen-plani) së bashku me planimetritë e kateve, proces-verbali i vlerësimit të dosjes mbajnë datën 

07.11.2016 dhe 08.11.2016,  pra janë  përgatitur hartat  në mungesë të kryerjes së verifikimit në 

terren dhe për më tepër është kryer edhe vlerësimi i dosjes në mungesë të procesverbalit të 

verifikimit në terren, skicës fushore, vendimin për kualifikimin e ndërtimit informal, lejes së 

legalizimit. 

 

-Në 1 rast, sipas lejeve të legalizimit nr.70030092, datë  05.10.2016, kishte lëshuar lejen e 

legalizimit në kushtet  kur sipërfaqja e parcelës ndërtimore e tejkalon 3-fishin e bazës së ndërtimit 

të objektit informal me 1895 m2  veprim në kundërshtim me ligjit nr.9482, datë 03.04.2006 “Për 

legalizimin, urbanizimin dhe integrimin e ndërtimeve pa leje”, të ndryshuar, neni 17 

 

-Në 1 rast, sipas lejes së legalizimit nr. 7003107, datë 18.10.2016, është kryer legalizimi i objektit 

me 5 kate (4 kate mbi tokë + 1 kat nëntokë), në kushtet e mungesës së  akt-ekspertizës  për 

qëndrueshmërinë e objektit, në kundërshtim me nenin 27, germa  “e”, të ligjit nr.9482, datë 

03.04.2006 “Për legalizimin, urbanizimin dhe integrimin e ndërtimeve pa leje”, të ndryshuar -Në  

Veprimet dhe mosveprimet më sipër bien në kundërshtim me Ligjin nr. 9482, datë 03.04.2006 

“Për legalizimin, urbanizimin dhe integrimin e ndërtimeve pa leje”, të ndryshuar, nenin 27, nenin 

39 “Përjashtimi nga legalizimi”, - Ligjin  Nr. 8378,  datë  22.07.1998 i ndryshuar “Kodi rrugor në 

Republikën e Shqipërisë”, neni 2 “Përcaktime dhe klasifikime rrugësh” dhe neni 4, “Përcaktimi i 

qendrave të banuara”, VKM nr.280, datë 1.4.2015 “Për përcaktimin e kritereve, procedurave e 

dokumentacionit të zbatueshëm për të kualifikuar ndërtimet pa leje, shtesat anësore dhe/ose në 

lartësi, në ndërtime me leje” ndryshuar me VKM nr. 756, datë 26.10.2016 “Për disa ndryshime 

dhe shtesa në vendimin nr. 280, datë 1.4.2015, të këshillit të ministrave, kreu II- “Kriteret për 

legalizimin e ndërtimeve brenda zonave informale të miratuara”, pika 2 dhe pika 4/8/1, VKM nr. 

153, datë 07.04.2000 “Për miratimin e rregullores së zbatimit të Kodit Rrugor në Republikën e 

Shqipërisë” neni 27, pika 3. 

 

- Në 3 raste, është kryer legalizimi i objektit informal të ndërtuar në buzë të lumit, përroi, kanal 

pa respektuar distancat nga brigjet dhe në këtë rast procesi i legalizimit duhej të ishte kushtëzuar 

prej autoriteteve të ujit, pasi në dosje nuk ndodhet dokumentacion justifikues për këtë qëllim. 

Veprime këto në kundërshtim me përcaktimet e Ligjit nr.9482, datë 03.04.2006, të ndryshuar,  

Ligjin  Nr.8093, datë 21.03.1996 “Për rezervat ujore”, neni 2, pika 5, neni 4, pika 5 ligjit nr. 

111/2012, “Për menaxhimin e integruar të burimeve ujore”, neni 84 dhe akteve nënligjore në 

zbatim të tij; VKM nr. 280, date 01.04.2015 “Për përcaktimin e kritereve, procedurave e 

dokumentacionit të zbatueshëm për të kualifikuar ndërtimet pa leje, shtesat anësore dhe/ose në 

lartësi, në ndërtime me leje” Kreu III, pika 2, gërma “h”, pika 3, pika 4, germë “e”;  
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- Në 18 raste, sipas dokumentacionit të pronësisë lëshuar nga ZVRPP, parcela ndërtimore e zënë 

ndodhet e regjistruar në pasurinë e llojit “Arë, Pyll, P.F”. Pra legalizimi është kryer në zona 

“Territore të tjera”, për të cilat nuk ka gjetur zbatim të neneve 10, 11, 14, të ligjit nr. 9482, datë 

03.04.2006 “Për legalizimin, urbanizimin dhe integrimin e ndërtimeve pa leje”, të ndryshuar dhe 

VKM nr. 589, datë 10.9.2014, “Për përcaktimin e procedurave të evidentimit faktik, në terren, të 

ndërtimeve pa leje/shtesave në ndërtimet me leje, të organeve e të dokumentacionit, për 

propozimin e miratimin e zonave informale” i ndryshuar gjatë procedurave të legalizimit të 

objekteve informale”, duke ndryshuar zërin kadastral, regjimin e tokës në llojin e pasurisë 

“Truall”; 

 

- Në 6 raste, sipas dokumentacionit disponibël në dosje, si  genplani, harta dixhitale e paraqitur 

dhe pamjes grafike të ASIG rezulton se objektit ndodhet në afërsi të kabinës elektrike ose nën 

linjat e  transmetimit të energjisë elektrike, por nga ALUIZNI nuk është marrë konfirmim nga 

OSHE apo OST për vazhdimin e procedurave të legalizimit veprime këto që bien në kundërshtim 

me ligjin nr. 9482, datë 3.4.2006, “Për legalizimin, urbanizimin dhe integrimin e ndërtimeve pa leje”, 

të ndryshuar dhe pika 2, germa “ç” dhe “g” të VKM nr. 280, datë 01.04.2015 “Për përcaktimin e 

kritereve, procedurave e dokumentacionit të zbatueshëm për të kualifikuar ndërtimet pa leje, 

shtesat anësore dhe/ose në lartësi, në ndërtime me leje”, e ndryshuar me VKM nr. 756, datë 

26.10.2016;  

 

- Në 3 raste, sipas dokumentacionit disponibël në dosje, si vetëdeklarimi (i regjistruar edhe në 

faqen zyrtare të ALUIZNI-t) fotografitë e objektit si dhe imazhet satelitore konstatohet se objektet 

informale të vetëdeklaruara janë ndërtuar jashtë afatit ligjor të përcaktuar, veprime në 

kundërshtim me nenin 2 “Fusha e zbatimit”; pika 1 dhe 4 të ligjit nr. 9482, datë 03.04.2006 “Për 

legalizimin, urbanizimin dhe integrimin e ndërtimeve pa leje” i ndryshuar, me VKM nr. 589, datë 

10.09.2014 “Për përcaktimin e procedurave të evidentimit faktik, në terren, të ndërtimeve pa 

leje/shtesave në ndërtime me leje, të organeve dhe dokumentacionit për propozimin dhe miratimin 

e zonave informale” i ndryshuar, pika 3 e 3/1; 

 

- Në 8 raste, janë kryer legalizime të objekteve pa respektuar distancat nga rrugët, madje është 

cënuar trupi i rrugës ku sipas Gen Planit të administruar në dosje rezulton se objektet bien mbi 

rrugë a trotuar, në kundërshtim me Ligjin nr. 9482, datë 03.04.2006 “Për legalizimin, urbanizimin 

dhe integrimin e ndërtimeve pa leje”, të ndryshuar, neni 39 “Përjashtimi nga legalizimi” me VKM 

nr. 280, datë 1.4.2015 “Për përcaktimin e kritereve, procedurave e dokumentacionit të zbatueshëm 

për të kualifikuar ndërtimet pa leje, shtesat anësore dhe/ose në lartësi, në ndërtime me leje” kreu 

III. “Kriteret për legalizimin e ndërtimeve jashtë zonave informale të miratuara”, pika 4/b ku  -

Ligjin  Nr. 8378,  datë  22.07.1998 i ndryshuar “Kodi rrugor në Republikën e Shqipërisë”, neni 2 

“Përcaktime dhe klasifikime rrugësh” dhe neni 4, “Përcaktimi i qendrave të banuara”  -VKM nr. 

153, date 07.04.2000 “Për miratimin e rregullores së zbatimit të Kodit Rrugor në Republikën e 

Shqipërisë” neni 25, pika 2; ndërkohë që në dosje nuk ka korrespodencë shkresore me Autoritetin 

Rrugor Shqiptar për të përcaktuar nëse parcela ndërtimore bie në rrugë apo mbi projektin 

infrastrukturor; 

 

- Në 5 raste për ndërtimit pa leje dhe/ose shtesën në ndërtim me leje, Drejtoria Rajonale e 

ALUIZNI-t Tirana Rurale ka pranuar Deklarata për përfshirjen në procesin e legalizimit, pa u 

shoqëruar me dokumentacionin e kërkuar në kundërshtim me Udhëzimin e Drejtorit të Përgjithshëm 

nr. 767, date 10.09.2014 “Për miratimin e formës dhe mënyrës së plotësimit dhe administrimit te 

deklaratës për përfshirjen ne procesin e legalizimit të ndërtimit pa leje” dale ne zbatim te nenit 4 te 

ligjit nr. 9482, data 03.04.2006, i ndryshuar s dhe pikës 2 të VKM nr. 589, date 10.09.2014 i 

ndryshuar. Pika 3.b. 
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Veprimet dhe mosveprimet më sipër bien në kundërshtim me Ligjin nr. 9482, datë 03.04.2006 

“Për legalizimin, urbanizimin dhe integrimin e ndërtimeve pa leje”, të ndryshuar, nenin 27, nenin 

39 “Përjashtimi nga legalizimi”, - Ligjin  Nr. 8378,  datë  22.07.1998 i ndryshuar “Kodi rrugor në 

Republikën e Shqipërisë”, neni 2 “Përcaktime dhe klasifikime rrugësh” dhe neni 4, “Përcaktimi i 

qendrave të banuara”, VKM nr.280, datë 1.4.2015 “Për përcaktimin e kritereve, procedurave e 

dokumentacionit të zbatueshëm për të kualifikuar ndërtimet pa leje, shtesat anësore dhe/ose në 

lartësi, në ndërtime me leje” ndryshuar me VKM nr. 756, datë 26.10.2016 “Për disa ndryshime 

dhe shtesa në vendimin nr. 280, datë 1.4.2015, të këshillit të ministrave, kreu II- “Kriteret për 

legalizimin e ndërtimeve brenda zonave informale të miratuara”, pika 2 dhe pika 4/8/1, VKM nr. 

153, datë 07.04.2000 “Për miratimin e rregullores së zbatimit të Kodit Rrugor në Republikën e 

Shqipërisë” neni 27, pika 3. 

 
Me ndjekjen dhe kontrollin e zbatimit të detyrave dhe masave të përcaktuara në këtë vendim 

ngarkohet Departamenti i Administrimit të Aseteve dhe Mjedisit dhe Departamentit i 

Metodologjisë, Standardeve dhe Sigurimit të Cilësisë së Auditimit. 
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