LEGJISLACION
PËRMBAJTJA
ORGANIZIMI I QEVERISJES VENDORE, TRANSFERIMI I PRONAVE
Ligj nr.8652
datë 31.7.2000

Për organizimin dhe funksionimin e qeverisjes vendore
ndryshuar me:
- ligjin nr.9208, datë 18.3.2004

Vendim i KM
nr.55, datë 2.2.2001

Për organizimin e strukturës së zyrave të gjendjes civile

Udhëzim i MRTT
nr.4, datë 11.8.2004

Për mënyrën e ushtrimit të kompetencës për planifikimin e territorit nga
njësitë e qeverisjes vendore

Vendim i KM
nr.563, datë 12.8.2005

Për përcaktimin e përgjegjësive të qarkut për shpërndarjen e shërbimeve
të përkujdesjes shoqërore

Ligj nr.8744
datë 22.2.2001

Për transferimin e pronave të paluajtshme publike të shtetit në njësitë e qeverisjes
vendore
ndryshuar me:
- ligjin nr.9561,datë 12.6.2006
- ligjin nr.9797,datë 23.7.2007

Vendim i KM
nr.610, datë 12.9.2007

Për transferimin e pasurive, troje dhe objekte, me interes vendor,
pronësi të Bashkisë së Lushnje

Vendim i KM
nr.1619, datë 2.7.2008

Për klasifikimin e funksioneve, grupimin e njësive të qeverisjes vendore,
për efekt page, dhe caktimin e kufijve të pagave të punonjësve të organeve
të qeverisjes vendore
ndryshuar me:
- vendim të KM nr.693, datë 18.8.2010

Ligj nr.9869
datë 4.2.2008

Për huamarrjen e qeverisjes vendore

Ligj nr.10 158
datë 15.10.2009

Për obligacionet e shoqërive aksionare dhe të qeverisë vendore

Vendim i KM
nr.18, datë 19.1.2007

Për dhënien e fondit për subjektet, pjesëmarrëse në zgjedhje, për
financimin e fushatës zgjedhore për organet e qeverisjes vendore të vitit
2007

Vendim i KM
nr.660, datë 12.9.2007

Për transferimin e aksioneve të shoqërive të ujësjellësve dhe kanalizimeve
njësive të qeverisjes vendore

Udhëzim i KM
nr.965, datë 11.12.2007

Për zbatimin e vendimit të Këshillit të Ministrave “Për transferimin e aksioneve
të shoqërive të ujësjellës-kanalizimeve në njësitë e qeverisjes vendore”

Urdhër i KM
nr.209, datë 19.12.2007

Për ngritjen e grupit ndërinstitucional të punës për realizimin e studimit të
thelluar të paketës fiskale të pushtetit vendor

në

NDARJA ADMINISTRATIVO-TERRITORIALE E NJËSIVE TË QEVERISJES VENDORE
Ligj nr.8653,
datë 31.7.2000

Për ndarjen administrativo-territoriale të njësive të qeverisjes vendore në
Republikën e Shqipërisë
ndryshuar me:
- ligjin nr.9123, datë 29.7.2003
BUXHETI, TAKSAT

Ligj nr.7776
datë 22.12.1993

Për buxhetin lokal
ndryshuar me:
- ligjin nr.8399, datë 9.9.1998

Ligj nr.9632
datë 30.10.2006

Për sistemin e taksave vendore
ndryshuar me:
- ligjin nr.9745, datë 28.5 2007
- ligjin nr.9764, datë 9.7.2007
- ligjin nr.9931, datë 9.6.2008
- ligjin nr.10 073, datë 9.2.2009
- ligjin nr.10 117, datë 23.4.2009
- ligjin nr.10 146, datë 28.9.2009

Udhëzim nr.655/1
datë 6.2.2007

Për përcaktimin e uniformitetit të standardeve procedurale dhe të
raportimit të sistemit të taksave vendore
AKTE NDËRKOMBËTARE

Ligj nr.9364
datë 31.3.2005

Për ratifikimin e “Konventës “Për pjesëmarrjen e të huajve në
publike, në nivel lokal””

Vendim i KM
nr.203, datë 26.3.1998

Për nënshkrimin e Kartës Europiane të Autonomisë Lokale”
ndryshuar me:
- vendimin nr.298, datë 19.5.1998

jetën

PREFEKTI
Ligj nr.8927
datë 25.7.2002

Për prefektin

Vendim i KM
nr.134, datë 7.3.2003

Për vërtetimin dhe legalizimin e dokumenteve të lëshuara në Republikën e
Shqipërisë, për përdorim jashtë vendit dhe të dokumenteve të huaja, për
përdorim brenda vendit
ndryshuar me:
- vendim të KM nr.727, datë 30.10.2003

Vendim i KM
nr.533, datë 1.8.2003

Për pjesëmarrjen e shtetasve në parandalimin dhe përballimin e
emergjencave civile
GJENDJA CIVILE

Ligj nr. 10 129
datë 11.5.2009

Për gjendjen civile

Ligj nr.10 061
datë 29.1.2009

Për ratifikimin e “Marrëveshjes ndërmjet Këshillit të Ministrave të
Republikës së Shqipërisë dhe qeverisë së Mbretërisë së Norvegjisë për
zbatimin e projektit të asistencës teknike, në mbështetje të modernizimit të
sistemit të regjistrimit civil në Shqipëri”

Vendim i KM
nr.1243,datë 11.12.2009

Për përcaktimin e dokumenteve, që duhet të paraqesin shtetasit, e të
procedurave, që duhet të kryejnë zyrat e gjendjes civile, në bashki/njësi
bashkiake/komuna, dhe institucionet shtetërore, të posaçme, për
ndryshimin e vendbanimit/adresës së shtetasve

Vendim i KM
nr.1299, datë16.12.2009

Për “Miratimin e strukturës, të organikës dhe të numrit të nëpunësve të
shërbimit të gjendjes civile në bashki/njësi bashkiake/ komuna dhe në
degët e qarqeve”

Vendim i KM
nr.332, datë 17.3.2010

Për përcaktimin e formës, elementeve përbërëse, mënyrës së mbajtjes e
afatit të përdorimit të dokumenteve bazë, që mbahen dhe lëshohen nga
shërbimi i gjendjes civile

Udhëzim i KM
nr.116, datë 12.4.2010

Për procedurat e përftimit të shpërblimit nga regjistrimi i fëmijëve sipas
ligjit nr.10 129, datë 11.5.2009 “Për gjendjen civile”

NUMRI, DOKUMENTI I IDENTITETIT TË SHTETASVE, REGJISTRIMI I SHTETASVE NGA
NJËSITË E QEVERISJES VENDORE
Ligj nr.8951
datë 10.10.2002

Për numrin e identitetit të shtetasve

Vendim i KM
nr.827,datë 11.12.2003

Për mënyrën e kodimit dhe strukturën e numrit të identitetit të shtetasve

Ligj nr.8952
datë 10.10.2002

Për letërnjoftimin elektronik të shtetasve shqiptarë
ndryshuar me:
- ligj nr.10 066,datë 2.2.2009
- ligj nr.10 328,datë 30.9.2010

Vendim i KM
nr.253, datë 27.4.2007

Për caktimin e elementeve të sigurisë dhe për miratimin e formës dhe të
modelit të dokumentit të letërnjoftimit të shtetasve shqiptarë
ndryshuar me:
- vendim të KM nr.715, datë 6.11.2007
- me ligjin nr.10 066, datë 2.2.2009

Vendim i KM
nr.1, datë 7.1.2009

Për pajisjen, për herë të parë, me letërnjoftim, të shtetasve shqiptarë dhe
për përcaktimin e afateve e të masave shtrënguese, për ata, që nuk
aplikojnë brenda këtyre afateve
ndryshuar me:
- vendim i KM nr.50, datë 23.1.2009
- vendim i KM nr.427, datë 27.4.2009

Vendim i KM
nr.418, datë 27.4.2009

Për njohjen dhe përdorimin e letërnjoftimit si dokument identifikimi

Udhëzim i KM
nr.53, datë 29.01. 2009

Për miratimin e formës dhe përmbajtjes së formatit të njoftimit dhe
masat për pajisjen me përparësi me letërnjoftim të shtetasve shqiptarë që
nuk disponojnë pasaportë

Udhëzim i MB
nr.274, datë 5.5.2009

Për pajisjen, për herë të parë, me letërnjoftim, të shtetasve shqiptarë të
moshës mbi 18 vjeç dhe për përcaktimin e afateve e të masave
shtrënguese, për ata, që nuk aplikojnë brenda këtyre afateve”

Urdhër i MB
nr.374, datë 6.6.2009

Për orarin e punës për zyrat e gjendjes civile në bashki/njësi
bashkiake/komuna

Ligj nr.9296
datë 21.10.2004

Për verifikimin, identifikimin dhe regjistrimin e shtetasve nga njësitë e
qeverisjes vendore
BASHKI, KOMUNA, POLICIA BASHKIAKE

Ligj nr.7605
datë 15.9.1992

Për nënndarjet në bashki e komuna dhe organizimin e funksionimin e
Bashkisë së Tiranës
ndryshuar me:
- ligjin nr.8654, datë 31.7.2000

Ligj nr.8654
datë 31.7.2000

Për organizimin dhe funksionimin e Bashkisë së Tiranës

Ligj nr.8224
datë 15.5.1997

Për organizimin dhe funksionimin e policisë së bashkisë dhe të komunës
ndryshuar me:
- ligjin nr.8335, datë 23.4.1998

Vendim i KM
nr.313, datë 1.7.2002

Për caktimin e strukturës, të numrit të punonjësve dhe shpenzimeve
buxhetore të policisë së bashkisë dhe komunës
ndryshuar me:
- vendimin e KM nr.279, datë 28.4.2005

Urdhër i MR&MPVD
nr.1, datë 1.1.2003

Për miratimin e rregullores së brendshme “Tip” të policisë bashkiake e të
komunës

Urdhër i MPVD
nr.52, datë 29.4.2003

Për miratimin e uniformës së policisë së bashkisë dhe të komunave

Vendim i KM
nr.281, datë 9.5.2007

Për kalimin e digës së liqenit artificial në pronësi të bashkisë së Tiranës

Vendim i KM
nr.1011,datë 14.10.2009

Për miratimin e marrëveshjes së grantit PHRD, no.tf 093096, ndërmjet
Këshillit të Ministrave të Republikës së Shqipërisë dhe Bankës
Ndërkombëtare për Rindërtim dhe Zhvillim (IBRD), për përgatitjen e
projektit të qeverisjes, financave dhe dhënies së shërbimeve bashkiake
SISTEMI I ADRESAVE

Ligj nr.9270
datë 29.7.2004

Për sistemin e adresave

SHËRBIMI PUBLIK I VARRIMIT
Ligj nr.9220
datë 15.4.2004

Për shërbimin publik të varrimit

Udhëzim i MRTT
nr.2, datë 19.7.2004

Mbi përcaktimin dhe plotësimin e modelit të regjistrit të shërbimit të
varrimit

Udhëzim i MRTT
nr.7, datë 16.12.2004

Mbi përcaktimin e normave teknike për projektimin dhe ndërtimin e
varrezave publike

Udhëzim i MRTT
nr.8, datë 17.12.2004

Mbi përcaktimin e kushteve të përdorimit të varrezave publike, mënyrës
së hapjes së varreve dhe të dhënat teknike të arkivoleve që përdoren

Udhëzim i MRTT
nr.3, datë 28.6.2005

Për përcaktimin e kushteve teknike të ndërtimit dhe përdorimit të
varrezave mbitokësore

Udhëzim
i MPPTT&MSH
nr.1, datë 31.3.2006

Mbi përcaktimin e kushteve të veçanta që duhet të plotësojnë automjetet e
varrimit

Ligj nr. 8669
datë 26.10.2000

Për regjistrimin e përgjithshëm të popullsisë dhe të banesave
ndryshuar me:
- ligj nr.10 084, datë 23.2.2009
- ligj nr.10 176, datë 29.10.2009 për miratimin e aktit normativ, me
fuqinë e ligjit, nr. 6, datë 30.9.2009

