I.

BAZA LIGJORE E PROJEKTBUXHETIT OBJEKTIVAT QË SYNOHEN TË ARRIHEN

Projektbuxheti propozohet në mbështetje ligjit nr.147/2015 dhe ka për qëllim krijimin e mekanizmave të
bashkëpunimit mes shoqërisë dhe institucionit. Ai rregullon krijimin, organizimin dhe funksionimin e
Njesise Vendore, si një strukturë e pavarur, konsolidimit të qeverisjes së mirë të saj, rritjes së
transparencës në vendimmarrjen publike nëpërmjet përfshirjes më të mirë të shoqërisë në këtë proces.
Hartimi dhe zbatimi i tij u krye në përmbushje të kërkesave ligjore të përcaktuara në:
- Ligjit nr.130 date 15.12.2016 “Per buxhetin e vitit 2017”
- Udhezimit nr.2 date 13.01.2017 “Per zbatimin e buxhetit te vitit 2017”
- Udhezimit te Ministrit te Financave nr.2 date 06.02.2012 “ Per procedurat standarte te zbatimit te
buxhetit”
- Ligjin nr. 139/2015 “Për Vetqeverisjen Vendore”
- Ligjit nr.9936 datë 26.06.2008 “Për Menaxhimin e sistemit buxhetor në Republikën e Shqipërisë”I
ndryshuar
- VKM nr. 165 datë 02.03.2016 “Për,grupimin e njësive tëqeverisjes vendore për efekt page dhe caktimin
e kufijeve të pagave,te funksionareve te zgjedhur dhe te emeruar te nepunesve civilee të punonjësve
administrative të njesive tëvetqeverisjes vendore”,
- VKM nr.438 date 08.06.2016 “ Per kriteret dhe rregullat e shfrytezimit te pyjeve dhe shitjes se materialit
drusor e te prodhimeve te tjera pyjore dhe jopyjore.
- VKM nr.1064 date 22.12.2010 “Per disa ndryshime te vendimit te keshillit te ministrave nr.391 date
21.06.2006 per caktimin e tarifave ne sektorin e pyjeve dhe kullotave”
- Udhezim nr.2 date 06.03.2013 “Për kërkesat teknike të caktimit të ngastrave, grup-ngastrave dhe
ekonomive pyjore për trajtime, mirëmbajtje e prerje ripërtëritëse, rregullat për vjeljen e materialit drusor
dhe shitjen me ankand të lëndës drusore e të prodhimeve të tjera drusore e jodrusore.
- Të tjera akte ligjore dhe nënligjore të nxjera në zbatim të tyre.
Kyprojekt buxhet përfshin tabelat e detajuara për çdo aktivitet, duke marrë parasysh që njësia jonë
vendore do të mbulojëme shërbime një sipërfaqe prej 477 km2, me një popullsi 43.528 banorë, me një
siperfaqe toke buqësore 10.121 ha. Gjithashtu në këtëprojekt buxhet janë marrë parasysh dhe funksionet
të cilat ju transferuan njësive vendore sic janë mirmbajtje rrugë rrurale, mbrojtja nga zjarri dhe shpëtimi,
arsimi parashkollor dhe parauniversitar , ujitja dhe kullimi, dhe shërbimi pyjor.

