
                                                                                     
REPUBLIKA E SHQIPËRISË  

BASHKIA ELBASAN 
 

Nr.____  prot.                                                                                    Elbasan, më ___.___.2022 

Web: Bashkisë Elbasan _________________________________     
                                                                ELBASAN  
Zyrës së Informacionit/ Njësive Administrative/Lagjeve 
                    KЁTU 
Lënda:    Njoftim  
  
                z.Artan Serjani 
                Adresa: Lagjja "Dyli Haxhire", NSHU,  Elbasan. 
 
     Ju njoftojmë se sikurse jeni vënë në dijeni me shkresën nr.2050 prot datë 02.10.2020 nga 
ana e Bashkisë jeni njoftuar për plotësim të dokumentacionit për vazhdimin e mëtejshëm të 
proçedurave të privatizimit të banesës tuaj, ndodhur në lagjjen "Dyli Haxhire", NSHU, 
z.k.8523, Elbasan, mbështetur në ligjin nr.20/2018 “Për strehimin social", neni 77, si dhe 
VKM-së nr.179 datë 26.02.2020 “Për rregullat, kushtet dhe proçedurat e privatizimit të 
banesave që kanë qenë subjekt i ligjit nr.7652, datë 23.12.1992”, “Për privatizimin e 
banesave shtetërore", dhe të ligjit nr.9321 datë 25.11.2004, “Për privatizimin e banesave dhe 
objekteve të kthyera në banesa, të ndërtuara me fondet e shoqërive dhe ndërmarrjeve 
shtetërore". 
Duke qenë para faktit se Ju akoma nuk e keni përmbushur këtë detyrim, ju rinjoftojmë edhe 
njëherë të paraqiteni për plotësimin e dokumentacionit që mungon, pasi në zbatim të VKM-së 
nr.179 datë 26.02.2020 " Për Rregullat, Kushtet dhe Proçedurat e Privatizimit të Banesave që 
Kanë Qenë Subjekt i Ligjit nr.7652 datë 23.12.1992,"Për Privatizimin e Banesave 
Shtetërore", dhe të ligjit nr.9321 datë 25.11.2004, "Për Privatizimin e Banesave dhe 
Objekteve të kthyera në Banesa, të ndërtuara me fondet e Shoqërive dhe të Ndërmarrjeve 
Shtetërore", referuar  pikës 32, gërma "b" citohet se : Subjekti humbet të drejtën për të 
kërkuar privatizimin e banesës, në të cilën është strehuar, kur: 
b) nuk depoziton dokumentacionin e përcaktuar në pikat 9 e 11, të këtij vendimi; 
 
Duke Ju falenderuar për mirëkuptimin ! 
 
 
 
                                                                     KRYETARI                                                                                                                        
                                                                                                Gledian Llatja 
           Me urdhër porosi 
                zv/kryetare 
           Aulona Bylykbashi 
 
 
 

  Adresa: Bashkia Elbasan, Rr. “Q.Stafa”, Tel. +355 54  400152, e-mail bashkiaelbasan@elbasani.gov.alëeb:w ww.elbasani.gov.al 
 

 

mailto:bashkiaelbasan@elbasani.gov.al
mailto:bashkiaelbasan@elbasani.gov.al


                                                                                     
REPUBLIKA E SHQIPËRISË  

BASHKIA ELBASAN 
DREJTORIA E PËRGJITHSHME E PLANIFIKIMIT TË TË ARDHURAVE, 

ASETEVE, BUXHETIT DHE FINANCËS 
DREJTORIA E ASETEVE DHE STREHIMIT 

 
Nr.____  prot.                                                                                    Elbasan, më ___.___.2022 

Web: Bashkisë Elbasan _________________________________     
                                                                ELBASAN  
Zyrës së Informacionit/ Njësive Administrative/Lagjeve 
                    KЁTU 
Lënda:    Njoftim  
  
                z.Besnik Lushnjari 
                Adresa: Lagjja "Çlirimi", Elbasan.                                                                                                                               
 
     Ju njoftojmë se sikurse jeni vënë në dijeni me shkresën nr.1659/1 prot datë 26.07.2021 nga 
ana e Bashkisë jeni njoftuar për plotësim të dokumentacionit për vazhdimin e mëtejshëm të 
proçedurave të privatizimit të banesës tuaj, ndodhur në lagjjen "28 Nëntori", z.k.8523, Elbasan, 
mbështetur në ligjin nr.20/2018 “Për strehimin social", neni 77, si dhe VKM-së nr.179 datë 
26.02.2020 “Për rregullat, kushtet dhe proçedurat e privatizimit të banesave që kanë qenë 
subjekt i ligjit nr.7652, datë 23.12.1992”, “Për privatizimin e banesave shtetërore", dhe të ligjit 
nr.9321 datë 25.11.2004, “Për privatizimin e banesave dhe objekteve të kthyera në banesa, të 
ndërtuara me fondet e shoqërive dhe ndërmarrjeve shtetërore". 
 

Duke qenë para faktit se Ju akoma nuk e keni përmbushur këtë detyrim, ju rinjoftojmë edhe 
njëherë të paraqiteni për plotësimin e dokumentacionit që mungon, pasi në zbatim të VKM-së 
nr.179 datë 26.02.2020 " Për Rregullat, Kushtet dhe Proçedurat e Privatizimit të Banesave që 
Kanë Qenë Subjekt i Ligjit nr.7652 datë 23.12.1992,"Për Privatizimin e Banesave Shtetërore", 
dhe të ligjit nr.9321 datë 25.11.2004, "Për Privatizimin e Banesave dhe Objekteve të kthyera në 
Banesa, të ndërtuara me fondet e Shoqërive dhe të Ndërmarrjeve Shtetërore", referuar  pikës 
32, gërma "b" citohet se : Subjekti humbet të drejtën për të kërkuar privatizimin e banesës, në 
të cilën është strehuar, kur: 
 
b) nuk depoziton dokumentacionin e përcaktuar në pikat 9 e 11, të këtij vendimi; 
 

  Duke ju falenderuar për mirëkuptimin ! 
 
Konceptoi:         
 
                                                                                                                   KRYETARI                                                                                                                        

                                                                                                Gledian Llatja 
           Me urdhër porosi 
                zv/kryetare 
           Aulona Bylykbashi 
 
 

  Adresa: Bashkia Elbasan, Rr. “Q.Stafa”, Tel. +355 54  400152, e-mail bashkiaelbasan@elbasani.gov.alëeb:w ww.elbasani.gov.al 
 

 

mailto:bashkiaelbasan@elbasani.gov.al
mailto:bashkiaelbasan@elbasani.gov.al


                                                                                     
REPUBLIKA E SHQIPËRISË  

BASHKIA ELBASAN 
 
 
 

Nr.____  prot.                                                                                    Elbasan, më ___.___.2022 

Web: Bashkisë Elbasan _________________________________     
                                                                ELBASAN  
Zyrës së Informacionit/ Njësive Administrative/Lagjeve 
                     KЁTU 
 
Lënda:    Njoftim  
  
                z.Devid Muho  
                Adresa: Lagjja "Skënderbej", Elbasan. 
 
     Ju njoftojmë se Këshilli Bashkiak Elbasan me vendimin nr.57 datë 29.07.2014 "Mbyllje 
proçedure privatizimi banesash shtetërore", ju ka miratuar mbylljen e proçedurës së 
privatizimit të banesës së nënës suaj ndodhur në lagjjen "Vullnetari", pall.nr.653, shkalla1, 
kati i 6-të, apartamenti nr.13, z.k.8524, Elbasan. 
 

Me qëllim përfundimin e proçedurave të privatizimit të kësaj banese, Ju njoftojmë të 
paraqiteni për nënshkrimin e kontratës së privatizimit, në zbatim të VKM-së nr.179 datë 
26.02.2020 " Për Rregullat, Kushtet dhe Proçedurat e Privatizimit të Banesave që Kanë Qenë 
Subjekt i Ligjit nr.7652 datë 23.12.1992, "Për Privatizimin e Banesave Shtetërore", dhe të 
ligjit nr.9321 datë 25.11.2004, "Për Privatizimin e Banesave dhe Objekteve të kthyera në 
Banesa, të ndërtuara me fondet e Shoqërive dhe të Ndërmarrjeve Shtetërore". 
 
Duke Ju falenderuar për mirëkuptimin ! 
Konceptoi:         
Spec.jurist     A. Bajraktari        Përgj.sektori  E.Ibërshimi 
Pranoi:                        
Drejtori i D.A.S     A.Suli 
Miratoi:         
Drejtori i P.P.A.A.B.F.    L.Dervishi 
                                                                                                                                 KRYETARI   
                                                                                                Gledian Llatja 
 
 
           Me urdhër porosi 
                zv/kryetare 
           Aulona Bylykbashi 
 
 
 

  Adresa: Bashkia Elbasan, Rr. “Q.Stafa”, Tel. +355 54  400152, e-mail bashkiaelbasan@elbasani.gov.alëeb:w ww.elbasani.gov.al 
 

mailto:bashkiaelbasan@elbasani.gov.al
mailto:bashkiaelbasan@elbasani.gov.al


                                                                                     
REPUBLIKA E SHQIPËRISË  

BASHKIA ELBASAN 
 

 
Nr.____  prot.                                                                                    Elbasan, më ___.___.2022 

Web: Bashkisë Elbasan _________________________________     
                                                                ELBASAN  
Zyrës së Informacionit/ Njësive Administrative/Lagjeve 
                    KЁTU 
Lënda:    Njoftim  
  
                znj.Drita Osmëni 
                Adresa: Lagjja "Muhamet Deli", Linzë,Tiranë. 
 
     Ju njoftojmë se sikurse jeni vënë në dijeni me shkresën nr.2062 prot datë 02.10.2020 nga 
ana e Bashkisë jeni njoftuar për plotësim të dokumentacionit për vazhdimin e mëtejshëm të 
proçedurave të privatizimit të banesës tuaj, mbështetur në ligjin nr.20/2018 “Për strehimin 
social", neni 77, si dhe VKM-së nr.179 datë 26.02.2020 “Për rregullat, kushtet dhe proçedurat 
e privatizimit të banesave që kanë qenë subjekt i ligjit nr.7652, datë 23.12.1992”, “Për 
privatizimin e banesave shtetërore", dhe të ligjit nr.9321 datë 25.11.2004, “Për privatizimin e 
banesave dhe objekteve të kthyera në banesa, të ndërtuara me fondet e shoqërive dhe 
ndërmarrjeve shtetërore". 
 

Duke qenë para faktit se Ju akoma nuk e keni përmbushur këtë detyrim, ju rinjoftojmë edhe 
njëherë të paraqiteni për plotësimin e dokumentacionit që mungon, pasi në zbatim të VKM-së 
nr.179 datë 26.02.2020 " Për Rregullat, Kushtet dhe Proçedurat e Privatizimit të Banesave që 
Kanë Qenë Subjekt i Ligjit nr.7652 datë 23.12.1992, "Për Privatizimin e Banesave Shtetërore", 
dhe të ligjit nr.9321 datë 25.11.2004, "Për Privatizimin e Banesave dhe Objekteve të kthyera në 
Banesa, të ndërtuara me fondet e Shoqërive dhe të Ndërmarrjeve Shtetërore", referuar  pikës 
32, gërma "b" citohet se : Subjekti humbet të drejtën për të kërkuar privatizimin e banesës, në 
të cilën është strehuar, kur: 
b) nuk depoziton dokumentacionin e përcaktuar në pikat 9 e 11, të këtij vendimi; 
  
 Duke ju falenderuar për mirëkuptimin ! 
 
 
 
 
                                                                                                                   KRYETARI                                                                                                                        

                                                                                                Gledian Llatja 
           Me urdhër porosi 
                zv/kryetare 
           Aulona Bylykbashi 
 
 
 

  Adresa: Bashkia Elbasan, Rr. “Q.Stafa”, Tel. +355 54  400152, e-mail bashkiaelbasan@elbasani.gov.alëeb:w ww.elbasani.gov.al 
 

 

mailto:bashkiaelbasan@elbasani.gov.al
mailto:bashkiaelbasan@elbasani.gov.al


                                                                                     
REPUBLIKA E SHQIPËRISË  

BASHKIA ELBASAN 
 

Nr.____  prot.                                                                                    Elbasan, më ___.___.2022 

Web: Bashkisë Elbasan _________________________________     
                                                                ELBASAN  
Zyrës së Informacionit/ Njësive Administrative/Lagjeve 
                    KЁTU 
Lënda:    Njoftim  
  
                znj.Fisnike Balla 
                Adresa: Lagjja "Haxhias", pall.nr.597, hyrja "1",  Elbasan. 
 
     Ju njoftojmë se sikurse jeni vënë në dijeni me shkresën nr.2055 prot datë 02.10.2020 nga 
ana e Bashkisë jeni njoftuar për plotësim të dokumentacionit për vazhdimin e mëtejshëm të 
proçedurave të privatizimit të banesës tuaj, ndodhur në lagjjen "Haxhias", pall.nr.597, hyrja 
"1", z.k.8525 Elbasan, mbështetur në ligjin nr.20/2018 “Për strehimin social", neni 77, si dhe 
VKM-së nr.179 datë 26.02.2020 “Për rregullat, kushtet dhe proçedurat e privatizimit të 
banesave që kanë qenë subjekt i ligjit nr.7652, datë 23.12.1992”, “Për privatizimin e 
banesave shtetërore", dhe të ligjit nr.9321 datë 25.11.2004, “Për privatizimin e banesave dhe 
objekteve të kthyera në banesa, të ndërtuara me fondet e shoqërive dhe ndërmarrjeve 
shtetërore". 
Duke qenë para faktit se Ju akoma nuk e keni përmbushur këtë detyrim, ju rinjoftojmë edhe 
njëherë të paraqiteni për plotësimin e dokumentacionit që mungon, pasi në zbatim të VKM-së 
nr.179 datë 26.02.2020 " Për Rregullat, Kushtet dhe Proçedurat e Privatizimit të Banesave që 
Kanë Qenë Subjekt i Ligjit nr.7652 datë 23.12.1992, "Për Privatizimin e Banesave 
Shtetërore", dhe të ligjit nr.9321 datë 25.11.2004, "Për Privatizimin e Banesave dhe 
Objekteve të kthyera në Banesa, të ndërtuara me fondet e Shoqërive dhe të Ndërmarrjeve 
Shtetërore", referuar  pikës 32, gërma "b" citohet se : Subjekti humbet të drejtën për të 
kërkuar privatizimin e banesës, në të cilën është strehuar, kur: 
b) nuk depoziton dokumentacionin e përcaktuar në pikat 9 e 11, të këtij vendimi; 
 
Duke Ju falenderuar për mirëkuptimin ! 
 
 
 
                                                                                   KRYETARI                                                                                                                        
                                                                                                Gledian Llatja 
           Me urdhër porosi 
                zv/kryetare 
           Aulona Bylykbashi 
 
 
 
 

  Adresa: Bashkia Elbasan, Rr. “Q.Stafa”, Tel. +355 54  400152, e-mail bashkiaelbasan@elbasani.gov.alëeb:w ww.elbasani.gov.al 
 

 

mailto:bashkiaelbasan@elbasani.gov.al
mailto:bashkiaelbasan@elbasani.gov.al


                                                                                     
REPUBLIKA E SHQIPËRISË  

BASHKIA ELBASAN 
 
 

Nr.____  prot.                                                                                    Elbasan, më ___.___.2022 

Web: Bashkisë Elbasan _________________________________     
                                                                ELBASAN  
Zyrës së Informacionit/ Njësive Administrative/Lagjeve 
         KЁTU 
Lënda:    Njoftim  
  
                znj.Floresha Merkja 
                Adresa: Lagjja "Çlirimi", pall.nr.83, hyrja "B",  Elbasan. 
 
     Ju njoftojmë se Këshilli Bashkiak Elbasan me vendimin nr.43 datë 22.05.2021"Mbyllje 
proçedure privatizimi banesash shtetërore", ju ka miratuar mbylljen e proçedurës së 
privatizimit të banesës suaj ndodhur në lagjjen "Beqir Dardha", pall.nr.83, hyrja "B", kati 5-të 
apartamenti nr.17, z.k.8521 Elbasan. 
 

Me qëllim hartimin e kontratës së privatizimit dhe përfundimin e kësaj proçedure ju 
njoftojmë të paraqiteni për tërheqjen e këtij mandat-pagese, pasi në zbatim të VKM-së nr.179 
datë 26.02.2020 " Për Rregullat, Kushtet dhe Proçedurat e Privatizimit të Banesave që Kanë 
Qenë Subjekt i Ligjit nr.7652 datë 23.12.1992, "Për Privatizimin e Banesave Shtetërore", dhe 
të ligjit nr.9321 datë 25.11.2004, "Për Privatizimin e Banesave dhe Objekteve të kthyera në 
Banesa, të ndërtuara me fondet e Shoqërive dhe të Ndërmarrjeve Shtetërore", referuar  pikës 
32, gërma "c" citohet se : Subjekti humbet të drejtën për të kërkuar privatizimin e banesës, në 
të cilën është strehuar, kur: 
c) refuzon që të paguajë vlerën e privatizimit të banesës ose të objektit të kthyer në banesë. 
 
  Duke Ju falenderuar për mirëkuptimin ! 
 
     
 
                                                                                                                                 KRYETARI   
                                                                                                Gledian Llatja 
           Me urdhër porosi 
                zv/kryetare 
           Aulona Bylykbashi 
 
 
 
 
 
 

  Adresa: Bashkia Elbasan, Rr. “Q.Stafa”, Tel. +355 54  400152, e-mail bashkiaelbasan@elbasani.gov.alëeb:w ww.elbasani.gov.al 
 

 

mailto:bashkiaelbasan@elbasani.gov.al
mailto:bashkiaelbasan@elbasani.gov.al


                                                                                     
REPUBLIKA E SHQIPËRISË  

BASHKIA ELBASAN 
 

Nr.____  prot.                                                                                    Elbasan, më ___.___.2022 

Web: Bashkisë Elbasan _________________________________     
                                                                ELBASAN  
Zyrës së Informacionit/ Njësive Administrative/Lagjeve 
                    KЁTU 
Lënda:    Njoftim  
  
                z.Hasan Zena 
                Adresa: Lagjja "28 Nëntori", rruga "Abdyl Frashëri", Elbasan.                                                                                                                               
 
     Ju njoftojmë se sikurse jeni vënë në dijeni me shkresën nr.2049 prot datë 02.10.2020 nga 
ana e Bashkisë jeni njoftuar për plotësim të dokumentacionit për vazhdimin e mëtejshëm të 
proçedurave të privatizimit të banesës tuaj, ndodhur në lagjjen "28 Nëntori", rruga "Abdyl 
Frashëri", z.k.8523, Elbasan, mbështetur në ligjin nr.20/2018 “Për strehimin social", neni 77, 
si dhe VKM-së nr.179 datë 26.02.2020 “Për rregullat, kushtet dhe proçedurat e privatizimit të 
banesave që kanë qenë subjekt i ligjit nr.7652, datë 23.12.1992”, “Për privatizimin e 
banesave shtetërore", dhe të ligjit nr.9321 datë 25.11.2004, “Për privatizimin e banesave dhe 
objekteve të kthyera në banesa, të ndërtuara me fondet e shoqërive dhe ndërmarrjeve 
shtetërore". 
 

Duke qenë para faktit se Ju akoma nuk e keni përmbushur këtë detyrim, ju rinjoftojmë edhe 
njëherë të paraqiteni për plotësimin e dokumentacionit që mungon, pasi në zbatim të VKM-së 
nr.179 datë 26.02.2020 " Për Rregullat, Kushtet dhe Proçedurat e Privatizimit të Banesave që 
Kanë Qenë Subjekt i Ligjit nr.7652 datë 23.12.1992,"Për Privatizimin e Banesave 
Shtetërore", dhe të ligjit nr.9321 datë 25.11.2004, "Për Privatizimin e Banesave dhe 
Objekteve të kthyera në Banesa, të ndërtuara me fondet e Shoqërive dhe të Ndërmarrjeve 
Shtetërore", referuar  pikës 32, gërma "b" citohet se : Subjekti humbet të drejtën për të 
kërkuar privatizimin e banesës, në të cilën është strehuar, kur: 
 
b) nuk depoziton dokumentacionin e përcaktuar në pikat 9 e 11, të këtij vendimi; 
 
 

  Duke ju falenderuar për mirëkuptimin ! 
 
 
 
                                                                                                                   KRYETARI                                                                                                                        

                                                                                                Gledian Llatja 
           Me urdhër porosi 
                zv/kryetare 
           Aulona Bylykbashi 
 
 

  Adresa: Bashkia Elbasan, Rr. “Q.Stafa”, Tel. +355 54  400152, e-mail bashkiaelbasan@elbasani.gov.alëeb:w ww.elbasani.gov.al 
 

 

mailto:bashkiaelbasan@elbasani.gov.al
mailto:bashkiaelbasan@elbasani.gov.al


                                                                                     
REPUBLIKA E SHQIPËRISË  

BASHKIA ELBASAN 
 

Nr.____  prot.                                                                                    Elbasan, më ___.___.2022 

Web: Bashkisë Elbasan _________________________________     
                                                                ELBASAN  
Zyrës së Informacionit/ Njësive Administrative/Lagjeve 
                    KЁTU 
Lënda:    Njoftim  
                znj.Shegush Peqini 
                Adresa: Lagjja "Beqir Dardha", pall.nr.41, hyrja "A",  Elbasan.  
 
 
     Ju njoftojmë se sikurse jeni vënë në dijeni me nr.2052 prot datë 02.10.2020 nga ana e 
Bashkisë jeni njoftuar për plotësim të dokumentacionit për vazhdimin e mëtejshëm të 
proçedurave të privatizimit të banesës tuaj, ndodhur në lagjjen "Beqir Dardha", pall.nr.41, 
hyrja "A", z.k.8521 Elbasan, mbështetur në ligjin nr.20/2018 “Për strehimin social", neni 77, si 
dhe VKM-së nr.179 datë 26.02.2020 “Për rregullat, kushtet dhe proçedurat e privatizimit të 
banesave që kanë qenë subjekt i ligjit nr.7652, datë 23.12.1992”, “Për privatizimin e banesave 
shtetërore", dhe të ligjit nr.9321 datë 25.11.2004, “Për privatizimin e banesave dhe objekteve të 
kthyera në banesa, të ndërtuara me fondet e shoqërive dhe ndërmarrjeve shtetërore". 
 

Duke qenë para faktit se Ju akoma nuk e keni përmbushur këtë detyrim, ju rinjoftojmë edhe 
njëherë të paraqiteni për plotësimin e dokumentacionit që mungon, pasi në zbatim të VKM-së 
nr.179 datë 26.02.2020 " Për Rregullat, Kushtet dhe Proçedurat e Privatizimit të Banesave që 
Kanë Qenë Subjekt i Ligjit nr.7652 datë 23.12.1992, "Për Privatizimin e Banesave Shtetërore", 
dhe të ligjit nr.9321 datë 25.11.2004, "Për Privatizimin e Banesave dhe Objekteve të kthyera në 
Banesa, të ndërtuara me fondet e Shoqërive dhe të Ndërmarrjeve Shtetërore", referuar  pikës 
32, gërma "b" citohet se : Subjekti humbet të drejtën për të kërkuar privatizimin e banesës, në 
të cilën është strehuar, kur: 
b) nuk depoziton dokumentacionin e përcaktuar në pikat 9 e 11, të këtij vendimi; 
 
  Duke Ju falenderuar për mirëkuptimin ! 
 
 
 
                                                                                                                                  KRYETARI                                                                                                                        

                                                                                                Gledian Llatja 
           Me urdhër porosi 
                zv/kryetare 
           Aulona Bylykbashi 
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REPUBLIKA E SHQIPËRISË  

BASHKIA ELBASAN 
 
 

Nr.____  prot.                                                                                    Elbasan, më ___.___.2022 

Web: Bashkisë Elbasan _________________________________     
                                                                ELBASAN  
Zyrës së Informacionit/ Njësive Administrative/Lagjeve 
         KЁTU 
Lënda:    Njoftim  
  
                 znj.Vanthi Mushi 
                Adresa: Lagjja "Vullnetari", rruga " Piro Shuteriqi", pall.nr.645/1,Elbasan. 
 
 
     Ju njoftojmë se Këshilli Bashkiak Elbasan me vendimin nr.59 datë 18.06.2020         
"Mbyllje proçedure privatizimi banesash shtetërore", ju ka miratuar mbylljen e proçedurës 
së privatizimit të banesës suaj ndodhur në lagjjen "Vullnetari", rruga " Piro Shuteriqi", 
pall.nr.645/1, shkalla " B", kati ,4-ërt z.k.8524, Elbasan. 
 

Me qëllim përfundimin e proçedurave të privatizimit të kësaj banese, Ju njoftojmë të 
paraqiteni për nënshkrimin e kontratës së privatizimit, në zbatim të VKM-së nr.179 datë 
26.02.2020 " Për Rregullat, Kushtet dhe Proçedurat e Privatizimit të Banesave që Kanë Qenë 
Subjekt i Ligjit nr.7652 datë 23.12.1992, "Për Privatizimin e Banesave Shtetërore", dhe të 
ligjit nr.9321 datë 25.11.2004, "Për Privatizimin e Banesave dhe Objekteve të kthyera në 
Banesa, të ndërtuara me fondet e Shoqërive dhe të Ndërmarrjeve Shtetërore". 
 
Duke Ju falenderuar për mirëkuptimin ! 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                                 KRYETARI   
                                                                                                Gledian Llatja 
 
 
           Me urdhër porosi 
                zv/kryetare 
           Aulona Bylykbashi 
 
 
 

  Adresa: Bashkia Elbasan, Rr. “Q.Stafa”, Tel. +355 54  400152, e-mail bashkiaelbasan@elbasani.gov.alëeb:w ww.elbasani.gov.al 
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