Fletorja Zyrtare
VENDIM
Nr. 338, datë 22.4.2015
PËR DISA NDRYSHIME DHE SHTESA
NË VENDIMIN NR. 253,DATË 6.3.2013,
TË KËSHILLIT TË MINISTRAVE,“PËR
PËRCAKTIMIN E PROCEDURAVE TË
PLOTËSIMIT TË AKTEVE TË MARRJES
SË TOKËS BUJQËSORE NË PRONËSI
PËR FAMILJET BUJQËSORE NË
FSHATRA TË ISH-KOOPERATIVAVE
BUJQËSORE”
Në mbështetje të nenit 100 të Kushtetutës
dhe të nenit 16, të ligjit nr. 9948,
datë
7.7.2008, “Për shqyrtimin e vlefshmërisë ligjore
të krijimit të titujve të pronësisë mbi tokën
bujqësore”, të ndryshuar, me propozimin e
ministrit të Bujqësisë, Zhvillimit Rural dhe
Administrimit të Ujërave, Këshilli i Ministrave
VENDOSI:
Në vendimin nr. 253, datë 6.3.2013, të
Këshillit të Ministrave, bëhen ndryshimet dhe
shtesat, si më poshtë vijon:
1. Kudo në vendim:
a) emërtimi “...Ministria e Bujqësisë, Ushqimit
dhe Mbrojtjes së Konsumatorit...” zëvendësohet
me emërtimin “…Ministria e Bujqësisë,
Zhvillimit Rural dhe Administrimit të Ujërave
...”;
b) fjalët “…komuna/bashkia...” zëvendësohen me fjalët “...njësia e qeverisjes vendore ...”;
2. Në pikën 10 shtohet shkronja “ç”, me këtë
përmbajtje:
“ç) Agjencia e Kthimit dhe Kompensimit të
Pronave të përcaktojë, për të gjitha ngastrat e
tokës bujqësore, të paraqitura në materialin
hartografik, nëse janë në fondin e kompensimit
fizik në dispozicion të kësaj agjencie.”
3. Në pikën 15 shtohet paragrafi, me këtë
përmbajtje:
“Prefekti i qarkut duhet të shprehet mbi
rregullshmërinë ligjore të çdo vendimi të marrë
nga këshilli i njësisë së qeverisjes vendore në
periudhën 1 janar 2014 deri në datën e hyrjes
në fuqi të ligjit nr. 172/2014, “Për disa shtesa
dhe ndryshime në ligjin nr. 9948, datë 7.7.2008,
“Për shqyrtimin e vlefshmërisë ligjore të krijimit
të titujve të pronësisë mbi tokën bujqësore”, të
ndryshuar.”.
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4. Në pikën 16 shtohet shkronja “ç”, si më
poshtë vijon:
“ç) Agjencisë së Kthimit dhe Kompensimit të
Pronave.”.
5. Në pikën 30, emërtimi “...Ministri për
Inovacionin dhe Teknologjinë e Informacionit e
të Komunikimit...” hiqet.
Ky vendim hyn në fuqi pas botimit në
Fletoren Zyrtare.
KRYEMINISTRI
Edi Rama
VENDIM
Nr. 339, datë 22.4.2015
PËR PËRCAKTIMIN E ELEMENTEVE
PËRBËRËSE, MËNYRËS SË
VENDOSJES DHE AFATIT TË
LËSHIMIT TË PULLËS SË
KONTROLLIT TË BARIT
Në mbështetje të nenit 100 të Kushtetutës
dhe të pikave 2 e 3, të nenit 20, të ligjit nr.
105/2014, “Për barnat dhe shërbimin farmaceutik”, me propozimin e ministrit të Shëndetësisë, Këshilli i Ministrave
VENDOSI:
1. Barnat që hidhen në treg dhe qarkullojnë në
Republikën e Shqipërisë kanë të vendosur, mbi
kutinë e ambalazhit, pullën e kontrollit të
barnave.
2. Pulla e kontrollit të barnave provon se bari
është pajisur me autorizimin për tregtim dhe i
është vendosur çmimi përfundimtar i shitjes.
3. Me pullën e kontrollit të barnave pajisen të
gjithë prodhuesit, në Republikën e Shqipërisë, që
prodhojnë barna, me destinacion tregun vendas,
dhe të gjitha subjektet që, sipas ligjit, importojnë
barna, me destinacion tregun vendas.
4. Pulla e kontrollit të barnave përmban, në
mënyrë të detyrueshme, këto të dhëna:
a) emërtimin e barit;
b) formë-dozën;
c) serinë e prodhimit të barit;
ç) emrin e fabrikuesit/importuesit të barit në
Republikën e Shqipërisë;
d) çmimin e shitjes me pakicë të barit;
dh) emërtimin e autoritetit që emeton pullën:
Agjencia Kombëtare e Kontrollit të Barnave dhe
Pajisjeve Mjekësore.
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5. Pulla e kontrollit vendoset, nga prodhuesit
dhe importuesit e barnave, mbi kutinë e
ambalazhit të barit.
6. Bari duhet të pajiset me pullën e kontrollit
brenda një periudhe kohore prej 15 ditësh
kalendarike, pas përfundimit të procedurës
doganore në Republikën e Shqipërisë, për barnat
e importuara, dhe pas paraqitjes së kërkesës, nga
prodhuesit vendas.
7. Agjencia e lëshimit të pullës së kontrollit të
barnave ka këto detyra:
a) bën verifikimin fizik të barnave të
importuara/prodhuara
në
vend,
pranë
ambienteve të subjektit, në prani të inspektorit
farmaceutik;
b) bën verifikimin e të dhënave të barit të
importuar/prodhuar në vend me barin e
autorizuar për tregtim në Republikën e
Shqipërisë, pranë Agjencisë;
c) bën verifikimin e çmimit të barit të
importuar/prodhuar në vend, në bazë të
legjislacionit përkatës për përcaktimin e çmimeve
të barnave;
ç) jep autorizimin e përdorimit të barnave, në
bazë të rregullave të përcaktuara nga ministri
përgjegjës për Shëndetësinë;
d) lëshon pullën e kontrollit të barnave.
8. Hedhja në treg, shitja me shumicë e me
pakicë e barnave, nga subjektet, pa pullën e
kontrollit, përbën shkelje të rregullave të
fabrikimit e të tregtimit dhe ndëshkohet sipas
shkronjës “ç”, të nenit 63, të ligjit nr. 105/2014,
“Për barnat dhe shërbimin farmaceutik”.
9. Ngarkohet Ministria e Shëndetësisë dhe
Agjencia Kombëtare e Barnave dhe Pajisjeve
Mjekësore për zbatimin e këtij vendimi.
Ky vendim hyn në fuqi pas botimit në
Fletoren Zyrtare.
KRYEMINISTRI
Edi Rama
VENDIM
Nr. 340, datë 22.4.2015
PËR BASHKËFINANCIMIN E
PROJEKTIT “RIKONSTRUKSIONI
I MUZEUT “MARUBI””
Në mbështetje të nenit 100 të Kushtetutës, të
nenit 5, të ligjit nr. 9936, datë 26.6.2008, “Për
menaxhimin e sistemit buxhetor në Republikën e
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Shqipërisë”, dhe të nenit 13, të ligjit nr.
160/2014, datë 27.11.2014, “Për buxhetin e vitit
2015”, me propozimin e ministrit të Kulturës,
Këshilli i Ministrave
VENDOSI:
1. Bashkëfinancimin, në vlerën e përgjithshme
55 000 000 (pesëdhjetë e pesë milionë) lekë, për
realizimin e zbatimit të projektit “Rikonstruksioni i
muzeut “Marubi””, si pjesë e projektit HERA –
menaxhimi i turizmit të qëndrueshëm të
trashëgimisë kulturore në zonën e Adriatikut,
bashkëfinancuar
nga
Bashkimi
Evropian,
nëpërmjet komponentit IPA të bashkëpunimit
ndërkufitar, dhe nga Fondi Shqiptaro-Amerikan.
2. Fondit Shqiptar të Zhvillimit i shtohet vlera
e bashkëfinancuar nga qeveria shqiptare, e shtrirë
në vite, si më poshtë vijon:
a) Për vitin 2015, i shtohet fondi prej 14 000
000 (katërmbëdhjetë milionë lekësh, i ndarë sipas
zërave:
i) Zëri “Kosto lokale”, kapitulli “03”, fondi
prej 11 670 000 (njëmbëdhjetë milionë e
gjashtëqind e shtatëdhjetë mijë) lekësh;
ii) Zëri “TVSH dhe taksë doganore”, kapitulli
“04”, fondi prej 2 330 000 (dy milionë e treqind e
tridhjetë mijë) lekësh.
b) Për vitin 2016, i shtohet fondi prej 41 000
000 (dyzet e një milionë) lekësh, i ndarë sipas
zërave:
i) Zëri “Kosto lokale”, kapitulli “03”, fondi
prej 34 167 000 (tridhjetë e katër milionë e
njëqind e gjashtëdhjetë e shtatë mijë) lekësh;
ii) Zëri “TVSH dhe taksë doganore”, kapitulli
“04”, fondi prej 6 833 000 (gjashtë milionë e
tetëqind e tridhjetë e tre mijë) lekësh.
3. Efekti financiar sipas shkronjës “a”, të
pikës 2, të përballohet nga fondi rezervë i
buxhetit të shtetit i vitit 2015.
4. Efektet financiare sipas shkronjës “b”, të
pikës 2, të parashikohen dhe të planifikohen në
planin e buxhetit për vitin 2016.
5. Ngarkohen Ministria e Financave dhe
Fondi Shqiptar i Zhvillimit për zbatimin e këtij
vendimi.
Ky vendim hyn në fuqi menjëherë dhe
botohet në Fletoren Zyrtare.
KRYEMINISTRI
Edi Rama
Faqe|2981

