
 

 

 

 

 

REPUBLIKA E SHQIPERISE 

BASHKIA VLORË 

KESHILLI 
Adresa: Sheshi “4 Heronjtë”, Tel: 033 421207; Fax 033 421207; ëww.vlora.gov.al; E-mail: info@ vlora.gov.al 

 

 

NJOFTIM 

 

PËR THIRRJEN E MBLEDHJES TË KËSHILLIT TË BASHKISE 

 

Ju njoftojmë se ditën e enjte date 27 korrik 2017 , ora 10:00, në  sallën e mbledhjeve  zhvillohet 

mbledhja e  Këshillit të Bashkisë Vlorë me këtë  
                                                                                Rend Dite:         

                                                                                                                                          

1. Miratimi i projekt-vendimit per dhënien e ndihmës ekonomike korrik 2017 nga granti i shtetit. 

2. Miratimi i projekt-vendimit per dhënien e ndihmës ekonomike korrik  2017 nga te ardhurat. 

3. Projekt –vendim per mbarim mandati para afatit te KB i znj Nadire Meçorrapaj. 

4. Projekt-vendim per marrje mandati te KB nga znj Joada Ngucaj. 

5. Miratimi i memorandumit te mirëkuptimit midis fondit shqiptaro-amerikan dhe MZHU 

6. Projekt-vendim per sistemim femije ne institucionet rezidenciale publike  

7. Projekt-vendim per miratim te vleres financiare per z Malo Malaj  

8. Projekt-vendim per miratim te vlerës financiare per z Përparim Veizi 

9. Miratimi i projekt-vendimit per programin buxhetor afatmesëm 2018-2020 

10. Miratimi i projekt vendimit per zbatimin e vendimit 96 dt 28.06.2017 te gjykatës administrative 

11. Miratimi i p/v per pajisjen me AMTP në pronesi ne fshatin Akërni 

12. Miratimi i projekt-vendimit per një ndryshim ne VKB nr 3 dt 31.01.2017  

13. Miratimi i P/V per te autorizuar Kryetarin e Bashkise per te perfaqesuar ne vendimarrje 

aktmarreveshjen per leshimin e pronesise nga keshilli i Qarkut per bashkine Vlore dhe venia ne 

dispozicion te tyre i disa mjediseve ne pallatin e kulture “Laberia”Kati i trete. 

14. Informacion nga zyra juridike dhe e finances e Bashkise ne lidhje me problematikat e Tis 

Parkut 

15. Të ndryshme 

 

 
   Shenim : 

 Komisioni juridik,rendit publik dhe i mbrojtjes mblidhet diten e mërkure           dt 26.07.2017 ora 9:00 

 Komisioni i financës do të mblidhet ditën e mërkure                                            dt 26.07.2017 ora 9:30 

 Komisioni i mandateve do te mblidhet diten e mërkure                                        dt 26.07.2017   ora 10 

 Komisioni i bujqesisë,blegtorisë dhe agrobiznesit mblidhet te mërkurën             dt 26.07.2017ora10.30 

 

                 Konferenca e kryetarëve te grupeve do te mblidhet ditën e enjte dt 20 korrik 2017 

 

 

                                                            SEKRETARI  I  KËSHILLIT 

                                                                Agron GJIPALI 


