REGJISTRI I KËRKESAVE DHE PËRGJIGJEVE
TETOR 2021

Nr.
Data e
rendor Kërkesës

1

25.10.2021

Objekti i kërkesës

Data e
Përgjigjes

Përgjigja

Prokuroria Prane
Gjykat ës së Shkallës
së Parë Parë Shkodër,
ka rregjistruar
Procedimin Penal me
Nr. 733, të vitit 2021.
Për nevoja të këtij
procedimi penal
kërkojmë nga ana juaj
të na informoni nëse
për punimet e kryera
nga shtetesja L. P
nevojitet ose jo , leje
ndërtimi ose deklaratë
paraprake punimesh ,
me
adrese Njësia
Administrative
Kelmend, Bashkia
Koplik.
Lutemi që
informacioni i kërkuar
të na dërgohet sa më
parë .

Në përgjigje të shkresës
01.11.2021 suaj me Nr.7897 Prot datë
2I. I0. 2021 dhe
protokolluar me tonën me
Nr.3447 Prot , datë
25.10.2021 në lidhje me
kërkesën tuaj për
informacion shtetasin L.
P , banore e Njësisë
Administrative Këlmend,
Bashkisë Malësi e Madhe
, ju informojme
- lVMT-ja ka kryer
verifikim në terren mbi
parcelen me numër 108
me sipërfaqe truallit
2201112
në pronësi të L.P , banore
e Njësisë Administrative
Kelmend dhe ëshë
konstatuar që janë kryer
punime - riparimet e
rrethimit ekzistues për të
cilen nuk është e
nevojshme të paiset me

Mënyra e
Tarifa
përfundimit
të kërkesës
Përfunduar

Nuk ka

leje ndërtimi .

2
25.10.2021

Bazuar në Ligjin Nr.9723,
datë 03. 05.2007, "Për
Regjistrimin e Biznesit",
neni 49,cregjistrimi
vullnetar si dhe ne ligjin
Nr.9920, datë 19.05.2008"
Per Procedurat Tatimore në
R.Sh ", neni 45, pika 3,
kërkojme informacion në
lidhje me dety rimet
tatimore për subjektin e
Mëposhtëm:
Z.M

27.10.2021 Në përgjigje të shkresës
suaj Nr.16229.Prot, datë
19.10.2021 "Kërkim

informacioni",
protokolluar nga Bashkia
Malësi e Madhe me Nr.3431
Prot, datë 25.10.2021, ju
informojme se
subjekti Z. M person fizik
me numër Nipti : (xx) nuk
ka detyrime fiskale vendore
nda j Bashkisë Malësi e
Madhe.

Përfunduar

Nuk ka

3
25.10.2021

Në mbështetje të ligjit
Nr.20 datë 07.05.2020
"Përfundimin e
proceseve kalimtare të
pronësisë në
Republikën e
Shqipërisë "neni 69,
pika 9, si dhe VKM
nr.1178, dt24.12.2020
"Për përcaktimin e
dokumentacionit dhe
rregullave të
hollësishme të
evidentimit të
ndërtimeve pa leje ", si
dhe në baze të ligjit
107/2014 " Për
planifikimin dhe
zhvillimin e Territorit
"të
ndryshuar kerkjmë:
Informacion nga ana
juaj nëse objekti që ka
ndërtuar subjekti T.P i
ndodhur në Razem . njs
Adm Shkrel , Bashkia
Malësi e Madhe ,
Qarku Shkodër ,Zk.
3834 a është vendosur
më parë prishja apo
konfiskim i ose ka
pasur denim sipas
nenit 46 të ligjit

Në përgjigje të shkresës
25.10.2021 suaj me Nr.11841 Prot .
datë 21.10.2021 në lidhje
me kërkesën tuaj për
informacion nga ana e lns
pektoriatit Kombëtar të
Territorit dhe e
protokolluar me tonën
nr3425, dt 25.10.2021, ju
informojmë se:
Ju informojmë se subjekti
T.P i ndodhur në Razem ,
Nj ad . Shkrel , Bashkia
Malësi e Madhe , Qarku
Shkoder, Zk. 3834 dhe
me nr. pas 71, banese
njëkatëshe nuk ka pasur
prishje apo konfiskim ose
dënim sipas nenit 46 të
ligjit nr. l0279/2010" Për
kundervajtjet
administrative",Ju
faleminderit për
bashkëpunimin.

Përfunduar

Nuk ka

10279/2010 “Për
kundërvajtjet
administrative”
Bashkëngjitur imazhet
e satelititor oimazh erise
nga Autoriteti Shtetëror
për informacionin
Gjithëhapësinor(ASIG)

