REGJISTRI I KËRKESAVE DHE PËRGJIGJEVE
Nr.

1

Data e
protokollimit të
kërkesës
10.02.2017

2.

13.02.2018

3.

11.02.2018

Objekti

Data e kthimit të
përgjigjes

Statusi i kërkesës

tARIFA

Kopje të vendimit
nr.13, date
14.10.2004 të
K.K. Dajt dhe
kopjen e
konfirmimit të
ligjshmërisë të
këtij vendimi
Kopje të vendimit
nr.637,
dt.23.12.2017 të
prefektit të
Qarkut Tiranë
dhe një kopje të
procesverbalit të
oficerit të policisë
rrugore me adrese
e-maili.

16.2.2017

Përfunduar

ska

19.02.2018

Përfunduar
Informacioni i kërkuar u dha
nëpërmjet adresë së emailit me skanim
të dokumentave zyrtare

ska

Kopje të plotë, te
perditesuar, të listës
/ organikes së stafit
që punon në
Autoritetin Tuaj
Publik duke
perfishire: Rolin /
funksionin e punes,
emer, mbiemer,
daten zyrtare të e
fillimit te punes,

20.02.2018

Përfunduar
Informacioni i kërkuar u dha nëpërmjet
adresës së emailit
Informacioni i kërkuar gjendet në
linkun programit të transparencës
tek nënkategoria e stukturës së
administrates.
Adresa postare elektronike e
punonjësve të Prefektit të Qarkut
Tiranë për përdorim të brendshëm
është

Ska

adresen e postes
elektronike (email)
dhe numrin e
telefonit per
perdorim zyrtar.

4.

5.

6.

27.06.2018

15.09.2018

03.10.2018

Rregjistri përditësohet çdo tre muaj.

Kopje të vendimit
nr.2, dt.23.09.2011
të këshillit të
komunës Petrelë

Informacion mbi
proçedurën që
ndiqet nga Prefekti
i Qarkut Tiranë për
lejet e drejtimit të
huaja në adresën e
e-mailit.
Informacion mbi te
gjithe
dokumentacionin
që diponohet për
pronen me nr.150
në regjistrin
hipotekorë datë
08.07.2002,
kërkuar me
shkresë.

emer.mbiemer@prefekti.tiranë.gov.al
ndërsa adresa zyrtare për
komunikimet me të tretë është
prefekti@prefektitirane.gov.al
Gjithashtu nr. i telefonit për
komunikimin me publikun është
(04)240867,
02.08.2018

Ska

Përfunduar

Përfunduar
18.09.2018

Informacioni i kërkuar u dha nëpërmjet
adresës së emailit, ku u paraqit dhe baza
ligjore përkatëse.

Përfunduar

09.10.2018

S’ka

Kthim-përgjigja iu dha me shkresë
zyrtare.

S’ka

(1) Evidentohet kronologjia e kërkesave.
(2) Evidentohet nisja e shqyrtimit të kërkesës.
(3) Identifikohet lloji i kërkesës.
(4) Reflektohet afati i shqyrtimit të kërkesës dhe nëpërmjet klikimit njohja me përmbledhjen e përgjigjes. Të dhënat personale anonimizohen në
përputhje me ligjin nr.9887, datë 10.03.2008 “Për mbrojtjen e të dhënave personale”)
(5) Ndihmon kërkuesin për të njohur ecurinë e procesit.
(6) Evidenton vlerat monetare për dhënie të dokumentacionit në përputhje me udhëzimet përkatëse.

