
 

 

 

 

 

 

 

                        

KËSHILLI BASHKIAK 

 

V E N D I M 

 

Nr 82, datë 26.07.2017 

 

PËR 

“ DHËNIEN E NDIHMËS FINANCIARE PËR PËRBALLIMIN E DËMEVE TË 

SHKAKTUARA NGA FATKEQËSI TË NDRYSHME DISA FAMILJEVE QË BANOJNË 

NË TERRITORIN NËN JURIDIKSIONIN E BASHKISË TIRANË”. 
 

Mbështetur në nenin 8, pika 2, nenin 9, pika 1/1.1, shkronjat (a) dhe (b); nenin 29, pika 1 dhe 

nenin 55, pikat 2 dhe 6 të ligjit nr. 139/2015, datë 17.12.2015 “Për vetëqeverisjen vendore”; 

nenin 2 pikat 3 dhe 4 dhe nenin 32 të ligjit nr. 8756, datë 26.03.2001 “Për emergjencat civile” (i 

ndryshuar); vendimin nr. 329, datë 16.5.2012 të Këshillit të Ministrave “Për kriteret dhe 

procedurat e dhënies së ndihmës shtetërore financiare për mbulimin e dëmeve të shkaktuara nga 

fatkeqësi natyrore ose fatkeqësi të tjera të shkaktuara nga veprimtaria njerëzore”; vendimit nr.84, 

datë 29.12.2016 të Këshillit Bashkiak “Për miratimin e Programit Buxhetor Afatmesëm 2017 – 

2019 dhe detajimin e Buxhetit të Bashkisë Tiranë për vitin 2017” (i ndryshuar), bazuar kërkesën 

e Administratorëve të Njësisë Administrative Nr.1, Nr.3, Nr.6, Nr.7, Nr.8, Kashar dhe Ndroq për 

trajtimin me ndihmë financiare të personave të prekur nga fatkeqësi të shkaktuara nga zjarri, si 

dhe me propozim të Kryetarit të Bashkisë, Këshilli Bashkiak, 
 

V E N D O S I: 
 

1. T’i akordojë një ndihmë financiare familjeve që i’u është dëmtuar banesa dhe orenditë 

shtëpiake si më poshtë: 
 

a) Znj. Florije Xhelal Toromani/ 

Znj. Elvira Kozma Hazisllari   704.886 (shtatëqind e katër mijë e tetëqind e 

tetëdhjetë e gjashtë) lekë. 

b) Z. Elmaz Haxhi Duraku  940.080 (nëntëqind e dyzet mijë e tetëdhjetë) lekë. 

c) Z. Hazis Musa Daci   483.500(katërqind e tetëdhjetë e tre mijë e                                                                                                        

pesëqind) lekë 

d) Z. Ylli Tomorr Asllani  1.000.000 (një milion) lekë. 

e) Znj. Mynevere Ramazan Muça  365.874 (treqind e gjashtëdhjetë e pesë mijë e 

tetëqind e shtatëdhjetë e katër) lekë. 

f) Z. Muharrem Hamdi Ferhati  875.430 (tetëqind e shtatëdhjetë e pesë mijë e 

katërqind e tridhjetë) lekë. 

g) Z. Ligor Qako Kushe   562.953 (pesëqind e gjashtëdhjetë e dy mijë e 

nëntëqind e pesëdhjetë e tre) lekë 

 

h) Znj. Silvana Sami Bineri  1.000.000 (një milion qind e njëzet e nëntë mijë) 

lekë. 

i) Z. Skënder Cane Jaho   488.953 (katërqind e tetëdhjetë e tetë mijë e 

nëntëqind e pesëdhjetë e tre) lekë. 



 

 

j) Z. Mersin Hamit Ademi  1.208.927 (një milion e dyqind e tetë mijë e 

nëntëqind e njëzet e shtatë) lekë. 

k) Z. Gëzim Shaban Sulaj  1.000.000 (një milion) lekë.  

l) Z. Agron Qani Ramku  716.703 (shtatëqind e gjashtëmbëdhjetë mijë e 

shtatëqind e tre) lekë. 

m) Z. Xhezmi Qazim Braho  1.000.000 (një milion) lekë. 

n) Z. Lorenc Kadri Tabaku  295.000 (dyqind e nëntëdhjetë e pesë mijë) lekë. 

o) Z. Alban Skënder Bedulla  255.000 (dyqind e pesëdhjetë e pesë mijë) lekë. 

p) Z. Ramiz Mustafa Myrta  210.000 (dyqind e dhjetë mijë) lekë. 

q) Z. Dëshir Rexhep Murati  110.000 (njëqind e dhjetë mijë) lekë. 

r) Z. Saimir Skënder Bedulla  280.000 (dyqind e tetëdhjetë mijë) lekë. 

s) Z. Rogert Petrit Domi   743.500 (shtatëqind e dyzet e tre mijë e pesëqind) 

lekë. 

t) Znj. Lirjana Avni Zenunllari  270.000 (dyqind e shtatëdhjetë mijë) lekë. 

u) Z. Zaim Sheme Osmanai  70.500 (shtatëdhjetë mijë e pesëqind) lekë. 

v) Znj. Valdete Shefqet Hykollari 259.000 (dyqind e pesëdhjetë e nëntë mijë) lekë. 

w) Z. Ferid Beqir Domi   145.000 (njëqind e dyzet e pesë mijë) lekë. 

x) Z. Ahmet Bakush Elezi  395.000 (treqind e nëntëdhjetë e pesë mijë) lekë. 

y) Z. Brikena Adem Fetai  275.500 (dyqind e shtatëdhjetë e pesëmijë) lekë. 

zh) Z. Ylli Shefqet Sula   1.000.000 (një milion) lekë. 

 
 2. Efektet financiare të pikës 1 të këtij vendimi do të perballohen nga fondi i emergjencave 

civile i parashikuar në buxhetin e Bashkisë së Tiranës për vitin 2017. 

 

3. Për zbatimin e këtij vendimi ngarkohet Drejtoria e Përgjithshme e Menaxhimit Financiar dhe 

Drejtoria e Përgjithshme e Objekteve në Bashkëpronësi, Administrimit të Njësive Administrative 

dhe Emergjencave Civile në Bashkinë e Tiranës. 

 

4. Ky vendim hyn në fuqi sipas përcaktimeve të pikës 6 të nenit 55 të ligjit nr. 139/2015, datë 

17.12.2015 “Për vetëqeverisjen vendore” dhe pas konfirmimit ligjor nga Institucioni i Prefektit të 

Qarkut, Tiranë.  

 

 

 

K R Y E T A R 

 

 

 

ALDRIN DALIPI 


