KERKESE
PER T’U TRAJTUAR ME STREHIM, BAZUAR NE LIGJIN NR. 9232,
DATE 13.05.2004
FAZA E PARE E APLIKIMIT
Mbiemri ………………………….emri……………………datëlindja………………………
Qyteti ………………………… Njësia administrative …………….. Rruga…………………
Pall. …… Shk. ….. Ap. ….. (Në rastin e një banese privat) Nr………….. Tel……………….
I.

GJENDJA FAMILJARE

MBIEMRI

1. SEKSI
Mashkull
Femër

M
F

EMRI

2. GJENDJA CIVILE
Beqar/e
1
i/e martuar
2
i/e ve
3
i/e divorcuar
4

DATELINDJA
Dita/Muaji/Viti
(00/00/0000)

(1)
SEKSI

3. FAMILJARET
Aplikanti
00
nena/baba
01
Bashkëshorti/ja
02
biri/bija
04
gjysh/e
05
nip/mbesë

06

Vjerri/a
Dhëndri/nusja
Vëllai/motra
Kunati/a
Të tjerë

07
08
09
10
11

(2)
GJENDJA
CIVILE

Nr.
DOKUMENTI I
IDENTIFIKIMIT

(3)
FAMILJARET

4. PUNESIMI
Punësuar në shtet
Punësuar në privat
Vetëpunësuar
Punësim i rastit
I përfshirë në programin e
ndihmës ekonomike
I përfshirë në programin e pagesës
së papunësisë
Të tjerë.

(4)
PUNESIMI

01
02
03
04
05
06
07

Shënim: Në kollonat 1,2,3, dhe 4 vendos numrin që i korespondon gjëndjes suaj. Të dhënat e kolonës (3) duhet të
korrespondojnë me çertifikatën familjare.

II. GJENDJA E STREHIMIT
Po

Jo

1. Përfituar banesë nga ligji nr. 7652, datë 23.12.1992 “Për
privatizimin e banesave shtetërore”…………………………
2. Disponon banesë në pronësi……………………………………………………
Lligjt 9232/2004 për “Programet sociale për strehimin e banorëve të zonave urbane”
“ Të dhënat e mbledhura do të përpunohen në format elektronik e do të arkivohen nga zyrat përkatëse të organeve të
qeverisjes vendore.
Për çdo informacion lidhur me këtë çështje mund të telefononi në numrin: Tel:+355 35 22139

2.1. Në se po jep informacionin e saktë mbi:
-

Prona është e regjistruar në emer të (vendos referencen sipas kolones (3) të tabelës “Gjendja
familjare”_______________________________________________________________

-

struktura e apartamentit 1+1 ………………………………………………………

-

struktura e apartamentit 2+1………………………………………………………

-

Struktura e apartamentit 3+1……………………………………………………

-

Siperfaqja totale e banesës sipas dokumentit të pronësisë …………………………………….

-

Sipërfaqja totale e banimit 1 ……………………………………………………………………

3. Nëse jeni përgjigjur negativisht në pikën (2) vazhdoni me plotesimin e informacionit me
poshtë:
- Banoj me qira ………………………………………………………………….
- Disponoj objekt tjetër në pronësi që mund të përdoret edhe për strehim
Nëse po, jep informacion të saktë mbi:.
- Llojin e objektit ……………………………………………………………………………
- Sipërfaqen totale të objektit………………………………………………………………
Kushtet e banimit:
- Kushte të këqia higjeno shëndetësore ……………………………………………….
- banese me rrezik shëmbje ………………………………..………………………
III TE ARDHURAT E FAMILJES
Ky seksion duhet të plotësohet për çdo person që siguron një të ardhur në familje në përputhje me
kolonat (3) e (4) të tabelës “Gjendja Familjare”. Në të ardhura totale të familjes përfshihen të ardhurat
neto nga punësimi, dypunësimi, pagesa e papunësisë, pagesa e ndihmës ekonomike, pensioni, dërgesa
nga emigracioni, qira nga prona, transferta të tjera nga të afërm, si dhe çdo lloj e ardhure tjetër që
sigurohet mbi baza mujore ose vjetore nga trashëgimi, interesa bankare, etj. Me të ardhura neto
kuptohen të ardhurat pas shlyerjes së detyrimeve si taksa, tatime e sigurime shoqërore.
− Të ardhurat totale të familjes ………………………………………………………………….
− Të dhëna të detajuara të të ardhurave mujore të familjarëve sipas kolonës (3) të tabelës “Gjëndja
Familjare”
1
Në sipërfaqe totale të banimit futen sipërfaqja e dhomave të gjumit plus sipërfaqen e dhomës së ditës, të matura brënda
mureve ndarës.

Lligjt 9232/2004 për “Programet sociale për strehimin e banorëve të zonave urbane”
“ Të dhënat e mbledhura do të përpunohen në format elektronik e do të arkivohen nga zyrat përkatëse të organeve të
qeverisjes vendore.
Për çdo informacion lidhur me këtë çështje mund të telefononi në numrin: Tel:+355 35 22139

− 00 …………………….

04 ……………………

08 …………………….

− 01 ……………………

05 ……………………

09 …………………….

− 02 ……………………

06 ……………………

10 …………………….

− 03 ……………………

07 ……………………

11 …………………….

− Të ardhura nga emigracioni (vjetore) …………………………………………
− Të ardhura nga qira (mujore) …………………………………………………
− Të ardhura të tjera (vjetore) …………………………………………………
IV FORMA E TRAJTIMIT SIPAS NJERIT PREJ PROGRAMEVE SOCIALE TE STREHIMIT
Unë dhe familja ime kërkoj të trajtohemi me strehim nëpërmjet programit të:
Po

Jo

- Banesë sociale me qira………………………….……………………………….
- Banesë me kosto të ulët……………………….…………………………………
- Tokë e pajisur me infrastrukturë për të ndërtuar vetë banesë………….………

V KERKESE E VEÇANTE PER STATUSIN E NJERIT PREJ ANETAREVE TE FAMILJES
1. A ka në përbërjen tuaj familjare persona me statusin:

Po

Jo

− I verbër i grupit të parë………………….………………………………
− Invalidit para e tetraplegjik……………………………..……………………
− Invalidi i punës……………………………..………………………….…
- Invalid i Luftës Antifashiste Nacional Çlirimtare………..…………………
2. A dispononi statusin e jetimit …………………………………………………………..

Lligjt 9232/2004 për “Programet sociale për strehimin e banorëve të zonave urbane”
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VI DEKLARATE E VERTETESISE SE INFORMACIONIT PARAPRAK
DEKLARATE
Nën përgjegjësinë time personale dhe në prani të nenpunesit te bashkise, deklaroj sa më
poshtë:
1. I gjithë informacioni i dhënë në formularin KËRKESË PËR TRAJTIM ME
STREHIM është i vërtetë.
2. Pranoj që, në rast se perzgjidhem për t’u trajtuar me strehim, të bëhet inspektimi në
banesën ku banoj dhe verifikimi i të gjithë informacionit të dhënë.
3. Jam në dijeni se, për çdo informacion të rremë, mua dhe anëtarëve të familjes sime,
u hiqet e drejta për të përfituar strehim.
4. Jam në dijeni se, nëse përzgjidhem për tu trajtuar me strehim, zyra e strehimit në
bashki, bazuar në të dhënat mbi të ardhurat familjare, mund të më ofrojë një formë
tjetër strehimi nga ajo që kam kërkuar në KREUN IV të këtij formulari.

Nënshkruar në ______________, më ______________________
Deklaruesi: (Emër/Mbiemer/Firmë) _________________________________________

Punonjësi i njësisë se qeverisjes vendore:
(Emër/Mbiemër/Firme) ______________________________________________

Shënim: Ne prani te punonjësit te njësisë se qeverisjes vendore firmoset vetëm
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