
 

 

 

Baza Ligjore 

 
Ligjin Nr. 8927, datë 25.07.2002, “Për Prefektin” (i ndryshuar),  

Ligjin  nr.152/2013 “Për Nëpunësin Civil” 

Ligji Nr.8756, datë 26.03.2001”Për emergjencat civile” (i ndryshuar),  

Udhëzimi Nr.16, datë 11.07.2003”Përngritjen e Komisionit të Planifikimit dhe Përballimit të 

Emergjencave në nivel Qarku” 

VKM Nr.480, date 25.07.2012 “Për miratimin e planit kombëtar të emergjencave, për 

reagimin ndaj ndotjeve detare në Republikën e Shqipërisë”  

Ligji Nr.9749, datë 04.06.2007 “Për policinë e shtetit”  

Ligji Nr.10129, datë 11.05.2009 “Për gjendjen civile” 

VKM Nr.134, datë 07.03.2003 “Për vërtetimin dhe legalizimin e dokumenteve të lëshuara në 

Republikën e Shqipërisë për përdorim jashtë vendit dhe të dokumentave të huaja për 

përdorim Brenda vendit” (neni 27, pika 5) 

Ligji Nr7651, datë 21.12.1992 ”Për festat zyrtare e ditët përkujtimore”  

Ligji Nr.57/2012 “Për përfundimin e proçesit të kalimit të pronësi përfituesve të tokës 

bujqësore të ish ndërrmarrjes shtetërore” 

Ligji Nr.58/2012 “Për disa shtesa e ndryshime në Ligjin Nr.9948, datë 07.07.2008 “Për 

shqyrtimin e vlefshmërisë ligjore të krijimit të titujve të pronësisë mbi tokën bujqësore”  

VKM Nr.1269, datë 17.09.2008 “Për përberjen ,mënyrën e funksionimit dhe detyrat e 

përgjegjësisë e strukturave shtetërore, të ngarkuara për shqyrtimin e vlefshmërisë ligjore të 

krijimit të titujve të pronësisë mbi tokën bujqësore” 

VKM Nr.224, datë 19.02.2009 “Për proçedurat e krijimit të akteve të marrjes së tokës 

bujqësorenë pronësi, si pasojë e korrigjimevetë kryera nga komisioni vendor vlerësimit të 

titujve të pronësisë” 

VKM Nr.604, datë05.0.2012 “Për proçedurat e veprimit të Sekretariatit Teknik, pranë 

konisionit qeveritartë tokëspër përcjelljen në KQT të ankimeve ndaj vendimeve të 

komisioneve vendore të vlerësim it të titujve të pronësisë mbi tokën bujqësore” 

VKM Nr.222, datë 06.03.2013”Për përcaktimin e proçedurave të kryerjes së proçesittë 

kalimit të tokës bujqësore të ish ndërrmarrjeve bujqësore në fshatrat e ish kooperativës 

bujqësore” 

VKM Nr.253, datë “06.03.2013 “Për përcaktimin e proçedurave të plotësimit të akteve të 

marrjes së tokës në pronësi për familjet bujqësore në fshatrat e ish kooperativës bujqësore”  

Udhëzimi Nr.1, datë 13.01.2010 “Për mënyrat e verifikimit apo shqyrtimit të vlefshmërisë 

ligjore të krijimit të titujve të pronësisë mbi tokat bujqësore të ish ndërrmarrjevebujqësore 

dhe të zonës së zhvillimit me përparësi turizmin” 

Udhëzimi Nr.2, datë 13.06.2013 “Për mënyrat e verifikimit apo shqyrtimit të vlefshmërisëtë 

krijimit të titujve të pronësisë mbi tokat bujqësorenga komisionet vendore, kur këtë e 

kërkojnë Institucione apo individë” 

Ligjit Nr. 9887, datë 10.03.2008, “Për Mbrojtjen e të Dhënave Personale”, të ndryshuar, si 

dhe Aktet nënligjore të Komisionerit për Mbrojtjen e të Dhënave Personale si dhe 

legjislacionin shqiptar në fuqi.” 

Ligji Nr. 7961, datë 12.07.1995 “Kodi i punës” (i ndryshuar)  

Ligji Nr. 5131, datë 08.09.2003 “Për rregullat e Etikës në Administratën publike”  

VKM Nr. 511, datë 24.10.2002 “Për kohëzgjatjen e punës dhe të pushimit në institucionet 

shtetërore” (i ndryshuar) 

Ligji Nr. 9367, datë 07.04.2005 “Për parandalimin e konfliktit të interesave në ushtrimin e 

funskioneve publike (i ndryshuar) 

Ligji Nr. 119/2014, “Për të drejtën e informimit” 
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