KARTELË INFORMATIVE
AL035008
1. Emri i shërbimit
2. Cili është qëllimi i
shërbimit?

Transferimi i lejeve minerare

3. Çfarë ofron ky shërbim?

Transferimi i lejes minerare tek subjektetet

4. A jam përfitues?

Personat juridikë, të pajisur me leje minerare

E drejta për të transferuar leje minerare tek subjektet, sipas kritereve të përcaktuara në vendim

Nr

Lloji

Dokumenti lëshohet nga:

Dorëzohet në sportel nga
aplikanti?

Dokumentat Shoqëruese për subjektet juridik :
1

Dokumenti i identifikimit,i personit që
paraqet kërkesën në emër të
subjektit.(Pasaportë ose Kartë Identiteti).

Zyra e Gjendjes Civile

Po

2

Nëse personi që aplikon nuk është
përfaqësuesi ligjor, nevojitet: Autorizim
nga subjekti për personat juridikë

Subjekti/ Noteri

Po

Dokumente provuese :

1

Një përshkrim i kapaciteteve teknike,
profesionale dhe menaxheriale të
subjektit që kërkon të marrë lejen
minerare, të cilat i vlejnë atij për realizimin
e veprimtarisë minerare dhe asaj të
rehabilitimit mjedisor, të përcaktuar në
Subjekti
lejen që kërkohet të transferohet, duke
përfshirë edhe Curriculum Vitae të stafit
të tij, që do të punojë për këtë veprimtari,
si dhe përshkrimi i përvojës së tij të
mëparshme në fushën e industrisë
minerare, nëse ka;

Po

2

Kërkesa te ministri për transferimin e
lejes minerare nga zotëruesi i lejes
minerare, ku të jetë përshkruar
arsyeja/arsyet e transferimit;

Subjekti

Po

3

Vërtetimi nga dega e tatim-taksave, që
subjekti, i cili kërkon të marrë lejen
minerare, nuk ka detyrime të pashlyera;

Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve Po

4

Aktmarrëveshja e nënshkruar përpara
noterit, ndërmjet dy shoqërive për
transferimin e lejes minerare, ku të jetë
përcaktuar që subjekti, i cili kërkon të
marrë lejen minerare, pranon, së bashku
me transferimin e lejes minerare,
përgjegjësinë për të gjitha detyrimet
Noteri
kundrejt shtetit apo palëve të treta, të cilat
rrjedhin nga leja minerare që transferohet,
si dhe detyrimet, sipas përcaktimeve të
ligjit nr.10 304, datë 15.7.2010 "Për
sektorin minerar në Republikën e
Shqipërisë", dhe akteve nënligjore të dala
në zbatim të tij;

Po

5

Miratimi për kapacitetet e prodhimit vjetor,
vlerën e investimeve, vlerat e garancive,
Ministria e Infrastrukturës dhe
të përcaktuara në nenin 31 të ligjit nr.10
Energjisë
304, datë 15.7.2010 "Për sektorin minerar
në Republikën e Shqipërisë".

Po

5. Çfarë dokumentesh
duhen për aplikim?

6

7

Vërtetimi nga dega e ta tim-taksave, që
zotëruesi i lejes minerare nuk ka detyrime Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve Po
të pashlyera;
Ekstrakti i vendimit të Qendrës
Kombëtare të Regjistrimit (QKR) për
regjistrimin si person juridik, ku në
objektin e veprimtarisë të jetë i miratuar
Qendra Kombëtare Biznesit
Po
edhe zhvillimi i veprimtarisë minerare të
subjektit që kërkon të marrë lejen
minerare

Orari

Niveli 1

Konfirmimi për burimet financiare të
nevojshme për realizimin e investimeve të
programuara për të zhvilluar veprimtarinë
minerare të subjektit që kërkon të marrë
lejen minerare, të vërtetuar nga dhe/ose
një nga dokumentet për ekzistencën e
tyre, si më poshtë:
i) Një deklaratë nga banka që konfirmon
se personi juridik ka çelur numrin e
llogarisë, ku të ketë të depozituar të
paktën 20% të vlerës së investimit të
parashikuar në programin e investimeve
që ka paraqitur;
ii) Një dokument që vërteton se personi
juridik ka siguruar një kredi prej një
Banka/ Investitor
banke, ose subjekti tjetër financiar, me
vlerë, e cila mbulon investimet që
parashikohen të kryhen;
iii) Një kontratë me një investitor, i cili
garanton mbështetje financiare për
realizimin e programit të investimit. Në
këtë rast, personi juridik duhet të
paraqesë një dokument noterial, në të
cilin shprehet vullneti i investitorit për të
mbështetur këtë investim, si dhe
dokumentet që provojnë burimet
financiare të këtij të fundit (garanci
bankare ose bilancet ekonomike të
shoqërisë, në të cilën investitori është
pronar/aksionar i vetëm ose aksionar i
Qyteti
Adresa
Online në portalin: e- Albania.al
Në të gjitha sportelet dhe qendrat
ADISA Krujë, Kavajë, Fier,
Gjirokastër dhe Shkodër;
Adresa: Bulevardi "Republika",
Lagjia "Iliria", ish Kinema "13
Shtatori", Bashkia Berat;
Adresa: Lagjia "Dëshmorët", Rruga
"7 Nëntori", Drejtoria Tatimore e
Bashkisë Vlorë;
Kudo në vend;
Adresa: Lagjja 7, Rruga “28
Sporteli i ADISA: Krujë, Kavajë, Fier,
Nëntori”, Ish Prokuroria, Kati i II,
Gjirokastër dhe Shkodër;
Korçë;
Berat
Adresa: Lagjia "Kastriot", Rruga
Vlorë
"Ramiz Aranitasi", Kati I, Bashkia
Korçë
Fier;
Fier
Adresa: Sheshi "Liria", Lagjia Nr.3,
Durrës
Bashkia Durrës
Peshkopi
Adresa: Lagjia Nr.11, Rruga
Tiranë
"Aleksandër Goga", Pallati Borova,
Kati II, Durrës;
Adresa: Lagjia "Nazmi Rushit",
Bulevardi "Elez Isufi", Kati I,
Bashkia Peshkopi;
Adresa: Bulevardi “Zhan D’Ark”,
Prona nr.33, Shtëpia e
Ushtarakëve, Tiranë
Adresa: Rruga "Kavajës" ish Uzina
Mekanike, Drejtoria e Tarifave e
Taksave, Bashkia Tiranë
Niveli 2
Niveli 3

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

8

Zyrat pritëse

6. Ku mund të aplikoj?

7. A është ky shërbim
online?

8. Sa është tarifa për
marrjen e shërbimit?

9. Sa kohë nevojitet për të
marrë shërbimin?
10. Çfarë përfitoj?

Online në portalin: e- Albania
Sporteli i ADISA;
Qendra Kombëtare e Biznesit
(QKB)

50 Lekë

Po

Online: 24 orë
ADISA: E hënë- E premte
ora 08:00 -15:00
QKB: E hënë- E enjte, ora
08:30- 14:00
E premte, ora 8:30 - 13:00

Niveli 4

Online nëpërmjet portalit eAlbania
Në sportelin e institucionit/
zyrës pritëse;
Në sportelin e një banke,
brenda institucionit
Në një bankë (ose në disa
banka), jashtë institucionit

Komisionet bankare eventuale

60 ditë kalendarike
Leje

11. Ç'afat vlefshmërie ka?

Afati është në varësi të lejes së mëparshme.

12. Ku e marr?

Në sportele

13. Cili është institucioni
përgjegjës?

Qendra Kombëtare e Biznesit (QKB)
Kontakto në:

Me postë

E-albania

Orari

Me e-mail

14. Ku mund të gjej
informacion për këtë
shërbim?

15. Nëse kam ankesë, si të
veproj?

E- albania:e-albania.al
ADISA web: www.adisa.gov.al
ADISA email: Informacion@adisa.gov.al
QKB: www.qkr.gov.al/
Qendra e Informimit mbi Shërbimet Publike: 0800 0118
Në sportele

Me postë

Qendra e Informimit mbi Shërbimet Publike: E Hënë-E Premte,
ora 08:00-19:00

Web-i i Institucionit

Me e-mail

Në platformën "Shqipëria që duam"
Link: www.shqiperiaqeduam.al

Ligji Nr. 10081, datë 23.2.2009, "Për licencat, autorizimet dhe lejet në Republikën e Shqipërisë", i ndrushuar
VKM Nr. 538, datë 26.05.2009, "Për licencat dhe lejet që trajtohen nga ose nëpërmjet Qendrës Kombëtare të Biznesit" (QKB) dhe disa
16. Cila është baza ligjore e
rregullime të tjera nënligjore të përbashkëta, i ndryshuar
këtij shërbimi?
VKM Nr. 362, datë 29.04.2011, "Për miratimin e kritereve dhe rregullave të transferimit, mënyrës së aplikimit për shtyrjen e afateve dhe
shndërrimit të lejeve minerare"

