REGJISTRI I KËRKESAVE DHE PËRGJIGJEVE

Nr.
Rën
dor

Data e
kërkesës2

Objekti i
kërkesës3

Data e
përgjigjes4

Përgjigje5

1

Mënyra e
përfundi
mit të
kërkesës6

Tarifa7

1.

05.01.2021

Kërkesë/Ankesë e
banorëve të
fashatit Bizë mbi
masat e marra për
problemin e
kanalizimeve .

11.01.2021

Vendoset në
dispozicion
informacioni i
kërkuar

E Plotë

Pa kosto

2.

11.01.2021

Kërkesë për
dokumentacion

18.01.2021

E Plotë

Pa kosto

3.

15.01.2021

Kërkesë për
dokumentacion

25.01.2021

E plotë

Pa kosto

4.

18.01.2021

Kërkesë/
Ankesë mbi
masat e marra e
per dhënien e
dëmshpërblime si
pasojë e
dëmtimeve të
banesave nga
tërmeti

28.01.2021

Vendoset ne
dispozicion
informacioni i
kërkuar.
Vendoset në
dispozicion
dokumentacioni i
kërkuar.
Vendoset në
dispozicion
informacioni i
kërkuar

E plotë

Pa kosto

5.

18.01.2021

Kërkesë për
dokumentacion

28.01.2021

E plotë

Pa kosto

6.

18.01.2021

Kërkesë për
dokumentacion

28.01.2021

E plotë

Pa kosto

7.

18.01.2021

Kërkesë
për
dokumentac ion

28.01.2021

E plotë

Pa kosto

8.

12.02.2021

Kërkesë/Ankesë mbi
masat e marra për
çdëmtimiet e banesave
nga pasojat e termeti te
datës 26.11.2019

12.02.2021

Vendoset në
dispozicion
dokumentacioni i
kërkuar.
Vendoset në
dispozicion
dokumentacioni i
kërkuar.
Vendoset në
dispozicion
dokumentacioni i
kërkuar.
Vendoset në
dispozicion
informacioni i
kërkuar

E plotë

Pa kosto

9.

16.02.2021

Ankesë për
mbifaturim të
faturës së ujit

22.02.2021

Deleguar UKD

Kthim
përgjigje nga
UKD

Pa kosto

10.

22.02.2021

Kërkesë/Ankesë mbi
masat e marra per
dhënien e
dëmshperblimit si
pasojë e
dëmtimeve të
banesave nga
termeti i

22.02.2021

Vendoset në
dispozicion
informacioni i
kërkuar

E plotë

Pa kosto

11.

01.03.2021

Kërkesë për
dokumentacion

04.03.2021

12.

04.03.2021

Kërkesë/Ankesë
mbi masat e marra
për çdëmtimiet e
banesave nga
pasojat e termeti te
26.11.2019

08.03.2021

13.

11.03.2021

14

15.

16.

17.

18.

Vendoset në dispozicion
dokumentacioni i
kërkuar.
Vendoset në dispozicion
informacioni i
kërkuar

E plotë

Pa kosto

E plotë

Pa kosto

Kërkesë për
informacion në
lidhje me
investimet në
infrastrukturën
e godinës së të
verbërve
06.04.2021 Kërkesë e
banorëve te
lagjes 13 mbi
pasat e marra
për problemin
e zhurmave.
07.04.2021 Kërkesë për
informacion mbi
vendimin e
marrë për
prishjen e
godinës së
banimit 6katëshe.
08.04.2021 Kërkesë për
informacion në
lidhje me masat
e marra përsa i
përket dëmeve
të shkaktuara
nga përmbytjet.

19.03.2021

Vendoset në dispozicion
informacioni i kërkuar

E plotë

Pa kosto

13.04.2021

Deleguar Bashkisë Durrës

E plotë

Pa kosto

13.04.2021

Vendoset në dispozicion
dokumentacioni i kërkuar

E plotë

Pa kosto

E plotë

Pa kosto

Kërkesë për
Dokumentacion të
njësuar me
origjinalin
16.04.2021 Kërkesë për
informacion
ardhur me postë
elektronike për

26.04.2021

Informacioni i kërkuar nuk
disponohet nga Institucioni

E Kufizuar

Pa kosto

21.04.2021

Informacioni i kërkuar nuk
disponohet nga Institucioni

E Kufizuar

Pa kosto

E plotë

Pa kosto

19.04.2021

13.04.2021

Vendoset në dispozicion
informacioni i kërkuar

vendosje në
dispozicion te
dokumentacion it
të kerkuar.
19.

21.04.2021

Kërkesë për
informacion
në lidhje me
ekspertizën
e thelluar të
godinës së
banimit.

30.04.2021

Vendoset në dispozicion
dokumentacioni i kërkuar

20.

04.06.2021

21.

14.06.2021

22.

05.07.2021

23.

05.07.2021

24.

08.07.2021

25.

12.07.2021

26.

30.07.2021

27.

20.08.2021

Kërkesë për
Informacion në
lidhje me masat e
marra për
përmirësimin
kushteve në linjën
e autobuzave
Golem-Durrës.
Kërkesë për
Informacion në
lidhje me proçesin
e rindërtimit
Kërkesë e
banorëve te
Kompleksit “Lura”
mbi masat e marra
në lidhje me
pastrimin e
mbeturinave në
zonën e tyre të
banimit.
Kërkesë për
informacion mbi
vendimin e marrë
për heqjen e
masivit shkëmbor
në Lagjen “Kasmi”
Bashkia Krujë.
Kërkesë për
informacion në
lidhje me masat e
marra përsa i
përket hapjes së
rrugës nga inertet e
akumuluara si
pasojë e reshjeve
të shiut ne Lagjien
nr 8.
Kërkesë për
Informacion në
lidhje me vijimin
proçesit të dhënies
së
dëmshpërbilimeve
si pasojë e
përmbytjeve të
shkaktuara nga
reshjet e shiut në
bashkinë Krujë.
Kërkesë për
Informacion në
lidhje me proçesin
e rindërtimit
Kërkesë për
informacion në
lidhje me
plotësimin
dokumentacionit të
nevojshem që
nevojitet për të
përfituar
demshpreblim për
dëmet e shkaktuara
nga termeti

11.06.2021

Vendoset në dispozicion
Informacioni i kërkuar

E plotë

Pa kosto

16.06.2021

Vendoset në dispozicion
Informacioni i kërkuar

E plotë

Pa kosto

13.07.2021

Deleguar Bashkisë Durrës,
Agjensisë Rajonale të
Mjedist

E Deleguar

Pa kosto

05.07.2021

Vendoset në
dispozicion
informacioni i kërkuar

E plotë

Pa kosto

08.07.2021

Vendoset në
dispozicion
informacioni i kërkuar

E plotë

Pa kosto

15.07.2021

Vendoset në
dispozicion
informacioni i kërkuar

E plotë

Pa kosto

30.07.2021

Deleguar Bashkisë
Durrës

E Deleguar

Pa kosto

26.08.2021

Vendoset në dispozicion
Informacioni i kërkuar

E plotë

Pa kosto

28.

22.09.2021

29.

30.09.2021

30.

04.10.2021

31.

25.10.2021

Kërkesë për
23.09.2021
Informacion në
lidhje me proçesin
e rindërtimit
Kërkesë për
04.10.2021
Informacion
ardhur me poste
elektronike në
lidhje me proçesin
e rindërtimit
Kërkesë për
15.10.2021
vleshmeri për
AMTP
Kërkesë për
Informacion në
lidhje me
proçesin e
rindërtimit të
pallatit nr. 11

Deleguar Bashkisë
Durrës

E Deleguar

Pa kosto

Deleguar Bashkisë
Durrës

E Deleguar

Pa kosto

Informacioni eshte dhëne
nëprmjet telefonit

01.11.2021

E Plotë

Pa kosto

E deleguar

Pa kosto

Deleguar Bashkisë
Durrës

32.

28.10.2021

Ankesë për
dëmtim banese

29.10.2021

Zgjidhur problemi, takim
me Prefektin

E plotë

Pa kosto

33.

04.11.2021

Kërkesë/Ankesë
e përsëritur,
ndërtim i
paligjshëm.

12.11..2021

Deleguar IKMT, dhe
qytetarit për sqarim

E Deleguar

Pa kosto

34.

18.11.2021

Ankimim për
zënie ambjenti
publik

03.12..2021

Deleguar Bashkisë Durrës,

E Deleguar

Pa kosto

35.

01.12.2021

30.12.2021

Deleguar Bashkisë Durrës,
OSHE-së, Qëndra Muzeore
Durrës.

E Deleguar

Pa kosto

36.

17.12.2021

Ankesë për marrje
masash mbi
dëmtimin e
Rrotondos
‘Forumi Bizantin”
(plera, tuba,
shkarkimi
i ujrave
Kërkesë për
të
zeza
etj.)
shpërblim në raste
fatkesie.

17.12.2021

Ju dha zgjidhje brënda zyrës E plotë
së financës

Pa kosto

Numri rendor i kërkesave të regjistruara në Regjistrin e Kërkesave dhe Përgjigjev
Data e regjistrimit të kërkesës
Përmbledhje e objektit të kërkesës duke u anonimizuar sipas parashikimeve ligjore në fuqi
Data e kthimit të përgjigjes
Përmbajtja e përgjigjes dukeu anonimizuar sipas parashikimeve ligjore në fuqi
Përgjigja jepet E plotë/ E Deleguar/E refuzuar/E deleguar
Kosto monetare e riprodhimit (kur është rasti dhe e dërgimit) të informacionit të kërkuar sipas tarifave të publikuar nga autoriteti
publik.
1
2
3
4
5
6
7

