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                                                                                               Vlorë, më 13 Nëntor 2015              
NJOFTIM 

 
PËR THIRRJEN E MBLEDHJES TË KËSHILLIT TË BASHKISE 

 
Ju njoftojmë se ditën e enjte, datë 19 nëntor 2015, ora 10:00, në  sallën e mbledhjeve zhvillohet 
mbledhja e  Këshillit të Bashkisë Vlorë me këtë  

REND DITE: 
 

1. Miratimi i projekt-vendimit “Për dhënien e ndihmës ekonomike për periudhën 01-31 Tetor 2015“ 
2. Miratimi i projekt-vendimit “Për dhënien e ndihmës ekonomike me të ardhurat e Bashkisë për muajin 

tetor 2015” 
3. Miratimi i projekt-vendimit “Për mbarimin e mandatit të anëtarit të Këshillit të Bashkisë Vlorë 
4. Miratimi i projekt-vendimit “Për saktësimin e kufijve te rruges “ Murat Tërbaçi” të qytetit të Vlores 
5. Miratimi i projekt-vendimit “Për ngritjen e Komisionit Këshillimor për dhënien e titujve vendorë të 

nderit” 
6. Miratimi i projekt-vendimit “Për krijimin e këshillit të përhershëm artistiko-kulturor të Bashkisë Vlorë” 
7. Propozim për ngritjen e komisionit të posaçëm ”Për kontrollin e brendshëm financiar për shërbimet 

publike të Bashkisë Vlorë”. 
8. Miratimi i P/V per miratimin e perfaqesuesit te bashkise Vlore ne asamblene e aksionereve te sh.a. 

ujesjellesit Vlore 
9. Miratimi i Projekt-vendimit  “Për një shtesë në VKB nr.8, datë 13.8.2015” 
10. Mieratimi i Projekt –vendimit “Për klasën dhe shtesën për pozicion të pagës së punonjësve që 

përfshihen në strukturën e Bashkisë Vlorë”. 
11. Miratimi i propozimit për ngritjen e Komisionit të Posaçëm ”Për kontrollin e brendshëm financiar për 

shërbimet publike të bashkisë Vlorë. 
12. Të ndryshme 

 
Shënim: 

 Komisioni juridik do të mblidhet ditën e martë, datë 17 nëntor, ora 10:00. 

 Komisioni i financës do të mblidhet ditën e martë, datë 17 nëntor,  ora 11:00. 

 Komisioni i mandateve do të mblidhet ditën e martë, datë 17 nëntor, ora 12:00. 

 Komisioni për arsim, kulturën, sportet dhe OJF-të do të mblidhet ditën e mërkurë, datë 18 nëntor ora 10:00. 

 Komisioni për informacionin dhe marrëdhëniet me publikun do të mblidhet ditën e mërkurë, datë 18 nëntor, 
ora11:00. 

 Komisioni  për shërbimet dhe strehimin do të mblidhet ditën e mërkurë, datë 18 nëntor 2015, ora12:00. 

              
PS: Materialin mund ta shikoni apo shkarkoni duke klikuar ne linkun me poshte: 
http://www.vlora.gov.al/index.php?option=com_docman&task=cat_view&gid=128&Itemid=474 
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Agron GJIPALI 

http://www.vlora.gov.al/index.php?option=com_docman&task=cat_view&gid=128&Itemid=474

