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REPUBLIKA E SHQIPËRISË
BASHKIA KRUJË

Krujë më 03.11.2021

NJOFTIM
PËR MBAJTJEN E MBLEDHJES SË KËSHILLIT TË BASHKISË KRUJË

Ju njoftojmë se ditën e Premte,datë05.11.2021, ora 10:30 do zhvillohet mbledhja jashte rradhe e
këshillit Bashkiak e thirrur nga Kryetari i Bashkisë në bazë të ligjit, 139/2015, neni 53 pika 4, si
dhe rregullores së Këshillit Bashkiak nr,11 datë 30.01.2020, mbledhje e cila do të zhvillohet në
sallën e mbledhje të këshillit Bashkia, Bashkia krujë me këtë rend dite:

-

Për miratimin e proçes verbalit të mbledhjes së kaluar të Këshillit Bashkiak.

-

Miratimin e rregullores për përcaktimin e procedures dhe rregullave te zhvillimit te
shortit per perfitimin e apartamenteve ne pallate dhe njesit individuale, te ndertuara ne
zonat e reja per zhvillim,per shkak te termetit te dates 28.06.2019.

-

Për një shtesë dhe ndryshim ne vkb nr 46, date 16.06.2020 “Për miratimin e listes nr.1 te
familjeve perfituese nga programet e rindertimit me nivel demi DS4 dhe DS5 te
rekomanduara nga IN per demolim (godina Shumfamiljare dhe banesa individuale) sipas
perberjes familjare dhe struktures se banimit koresponduese.

-

Për një ndryshim ne vkb nr 46, date 16.06.2020 “Për miratimin e listes nr.1 te familjeve
perfituese nga programet e rindertimit me nivel demi DS4 dhe DS5 te rekomanduara nga
IN per demolim (godina Shumfamiljare dhe banesa individuale) sipas perberjes familjare
dhe struktures se banimit koresponduese.

-

Per miratimin e nxjerrjes jashte perdorimi i aktiveve te vlersuara nga komisioni i
inventarizimit dhe vlersimit ne administrate, njesite administrative, institucionet
arsimore dhe strukturat e Bashkisë Krujë.
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-

Miratimin e financimit te kostos se kontrates se qeras me pronarin social (Bere Dema), qe
ka strehuar familjen e mbetur te pastreh (Vjollca Preni) per shkaqe qe lidhen me faktore
social ekonomik dhe fatkeqesi te ndryshme natyrore.

-

Miratimi i vazhdimit te procedurve te heqjes nga fondi pyjore/kollusore te ngastrave qe
sherbejne per te realizuar aktivitetin minerar subjekti XHOLJO shpk.

-

Miratimi i listes se familjeve qe shpronsohen per shkak te SITI-it te ndertimit ne Kruje
(qytet)

Nisur nga ndjeshmëria që kanë çështjet në fjalë për t’u trajtuar dhe që i shërbejnë komunitetit të
prekur nga tërmeti i 26 Nëntorit, u gjykua e arsyeshme që të diskutohet edhe të kalojë për
miratim rendi ditës mësipër.

Kryetari i Këshillit të Bashkisë
Besa Sheta
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