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1. Emri i shërbimit

2. Cili është qëllimi i 

shërbimit?

3. Çfarë ofron ky shërbim?

4. A jam përfitues?

Nr Lloji Dokumenti lëshohet nga:
Dorëzohet në sportel nga 

aplikanti?

1

 Projektidenë për llojin dhe 

destinacionin e objektit që 

kërkohet të ndërtohet, 

teknologjinë që do të 

përdoret, si dhe kapacitetin 

prodhues

Aplikanti  Po

2
Skemat e zonës ku kërkohet 

të ndërtohet objekti, si dhe 

sipërfaqen e saj në m2

Aplikanti  Po

3

Skemë-idenë e lidhjes së 

objektit me infrastrukturën e 

transportit dhe me 

infrastrukturën energjetike 

në rajon

Aplikanti  Po

4

Dookumentet që 

përcaktojnë marrëdhëniet që 

kanë këto shoqëri për 

sipërfaqen e tokës, në të 

cilën parashikohet ndërtimi i 

objektit, si dhe 

infrastrukturën lidhëse të tij

Aplikanti  Po

5

Vlerësimin e përafërt 

financiar për investimin që 

do të realizohet, si dhe 

dokumentin bankar për të 

vërtetuar mundësitë 

financiare për përballimin e 

vlerës së investimit të 

parashikuar

Aplikanti  Po

6

Dokumentacionin e duhur 

për të treguar përvojën në 

fushën e ndërtimit dhe të 

përdorimit të objekteve e të 

teknologjive të njëjta ose të 

përafërta me teknologjinë që 

do të realizojë, nëse subjekti 

e zotëron një përvojë të tillë, 

ose mënyrën se si mund ta 

sigurojë atë.

Aplikanti  Po

5. Çfarë dokumentesh 

duhen për aplikim?

KARTELË INFORMATIVE

Leje për ndërtim e përdorim të objekteve energjetike e industriale dhe zhvillimin e veprimtarive përkatëse në sipërfaqet e 

truallit të përcaktuara në Masterplan

Paisjen me leje për ndërtim e përdorim të objekteve energjetike e industriale dhe zhvillimin e veprimtarive përkatëse në 

sipërfaqet e truallit të përcaktuara në Masterplan

Ndërtimin dhe të përdorimin e  objekte ose instalime energjetike dhe industriale, si dhe objekte shërbimesh në funksion të 

tyre, në sipërfaqet e truallit të përfshira në zonën energjetike dhe industriale të Porto-Romanos, Durrës, në vazhdim e 

quajtur “Zona”, brenda vijave kufizuese të përcaktuara sipas masterplanit të “Zonës”, të aplikojne online për t'u pajisur me 

lejen përkatëse

Subjekt 



7

Informacion mbi strukturen 

organizative të shoqërisë 

dhe NUIS

Qendra Kombëtare e 

Biznesit
Jo

8

Lejen e mjedisit të 

veprimtarisë, të lëshuar nga 

organi përgjegjës

Qendra Kombëtare e 

Biznesit
Jo

Zyrat pritëse Qyteti Adresa Orari

Online në portalin e-Albania 

Zyrat e Ministrisë së 

Infrastrukturës dhe Energjisë

Online në portalin e-Albania                                    

Tiranë

Online në portalin e-Albania                       

Bulevardi "Dëshmorët e 

Kombit", 1001, Tiranë, 

Shqipëri

24 orë                                 E 

hënë - e premte, ora 08:00 - 

16:00

Niveli 1 Niveli 2 Niveli 3 Niveli 4

Ofrohet informacion mbi 

shërbimin

Ofrohet informacion dhe 

mundësi shkarkimi i 

formularit të aplikimit

Ofrohet informacion dhe 

mundësi për dorëzimin e 

aplikimit online

Shërbimi ofrohet tërësisht 

online

Tarifa bazë Tarifa shtesë Tarifa Online Mënyra e pagesës

Pa pagesë Nuk ka

9. Sa kohë nevojitet për të 

marrë shërbimin?

10. Çfarë përfitoj?

11. Ç'afat vlefshmërie ka?

12. Ku e marr?

13. Cili është institucioni 

përgjegjës?

16. Cila është baza ligjore e 

këtij shërbimi?

15. Nëse kam ankesë, si të 

veproj?

Në sportele                                  Me postë                            Web-i i Institucionit                 Me e-mail

Në platformën "Shqipëria që duam" 

Link: www.shqiperiaqeduam.al etleva.kondi@energjia.gov.al

Vendimi nr.2 dat; 14.7.2009 të KRRTRSH-së Për miratimin e masterplanit për zhvillimin e integruar të zonës energjetike dhe 

industriale të Porto-Romanos, Durrës, infrastruktura dhe vija kufizuese e saj. Udhëzimi nr.8 datë 10.12.2010 "Për 

përcaktimin e kushteve dhe të proçedurave të dhënies të së drejtës subjekteve juridike, për marrjen, në dispozicion të 

sipërfaqeve të parashikuara për ndërtimin e objekteve e zhvillimin e veprimtarisë përkatëse në zonën Energjetike dhe 

Industriale të Porto-Romanos, Durrës"  të ndryshuar

Leje për ndërtim e përdorim të objekteve energjetike e industriale dhe zhvillimin e veprimtarive përkatëse në sipërfaqet e 

truallit të përcaktuara në Masterplan

*Afati kohor, brenda të cilit duhet të përfundojë përgatitja e dokumentacionit të nevojshëm për marrjen e lejeve ose 

autorizimeve të nevojshme të parashikuara në legjislacionin shqiptar në fuqi, për ndërtimin, vënien në funksionim dhe 

përdorimin e objektit që kërkohet të ndërtohet, nuk mund të jetë më shumë se 2 (dy) vjet

Në sportele                                  Me postë                             E-albania                             Me e-mail

Ministria e Infrastrukturës dhe Energjisë

14. Ku mund të gjej 

informacion për këtë 

shërbim?

Kontakto në: Orari

E- albania:e-albania.al

ADISA web: www.adisa.gov.al

ADISA email: Informacion@adisa.gov.al

MIE

Qendra e Informimit mbi Shërbimet Publike: 0800 0118

E- albania:24 orë

ADISA: E Hënë- E premte, ora 08:00-15:00

Qendra e Informimit mbi Shërbimet Publike: E Hënë-E 

Premte, ora 08:00-19:00

5. Çfarë dokumentesh 

duhen për aplikim?

6. Ku mund të aplikoj?

7. A është ky shërbim 

online?

8. Sa është tarifa për 

marrjen e shërbimit?

*Koha e nevojshme për marrjen e shërbimit është 40 dite nga dita e aplikimit                                                    *Dhënia e 

“autorizimit” duhet të bëhet brenda 10 (dhjetë) ditëve nga data kur grupi i punës ka përfunduar vlerësimin e kërkesës së 

paraqitur nga subjekti    


