NR

1

2

3

DATA E
KONTROLLIT

13.09.2018

29.08.2018

03.09.2018

REFERENCA LIGjORE

“Regi-14”sh.p.k

Karburant, rruga nacionale
Tepelene-Levan KM16, lagja
për mungesë
Nr.1 zona kadastrale 3111,
dokumentacioni teknikoNr. pasurie 145/1, Godine 1ligjor ne pike
kateshe, Qesarat, Tepelene,
Gjirokaster

100000

Për shkelje të ligjit nr. 8450, datë 24.02.1999 “Për
përpunimin, transportimin dhe tregtimin e naftës, gazit dhe
nënprodukteve të tyre”, i ndryshuar, të nenit 15 pika 7 si dhe
bazuar në nenin 25, pika 1 gërma “k”

“Dodaj”sh.p.k

per mungese
Shetitorja “Wilson”, objekt
dokumentacioni per
ndodhur ne zonen kadastrale
pajisjen nen presion
nr.3126, numer pasurie 5/71
rezervuar Gln me volum
C-N4 Shengjin, Lezhe
1750 litra.

50000

Për shkelje të ligjit nr. 32/2016 date 24.03.2016 “Për
garantimin e sigurisë së punës së paisjeve dhe instalimeve në
presion, neni 4 pika 3, të gjobisë këtë subjekt, sipas nenit 19
pika 1 gërma “ b”

500000

Për shkelje të ligjit nr. 32/2016 date 24.03.2016 “ Për
garantimin e sigurisë së punës së
paisjeve dhe instalimeve
në presion, neni 4 pika 1 të gjobisë këtë subjekt, sipas nenit
19 pika 1 gërma “a”

“Edmond Demce”

VENDODHJA FIZIKE E
OBJEKTIT

TREGUESIT E
KONSTATUAR /
NATYRA E

MASAT
ADMINISTRATIVE

EMRI I SUBJEKTIT

Shkembi Kavajes

per mungese
dokumentacioni per
paisjen nen presion ,
rezervuar Gln i pa pajisur
me projekt teknologjik

20000

4

23.08.2018

“Gentian Ficorri”

Prane Ministris se Arsimit
Sportit dhe Rinise Tirane

lidhur me ngjarjen e dates
21.08.2018 ndodhur ne
ambientet e Çerdhes
nr.16, Njesia Bashkiake
nr.5, Tirane.

5

25.09.2018

“Gon Oil”sh.a

Qender Zhame sektor,
Lushnje

për tregtim karburanti
jashtë normave të lejuara

1500000

VLERA TOTALE E
GJOBAVE

2,170,000

Për shkelje të ligjit nr. 8734, datë 01.02.2001 “Për garantimin
e sigurisë së punës të paisjeve dhe Instalimeve Elektrike” neni
3 pika1, neni 6 pika7, nenit 7 pika6 si dhe ligji 10 433 datë
16.06.2011 “Për Inspektimin në Republikën e Shqipërisë” per
shkeljen e pikave 21-1,21-8, te Rregullores se Shfrytezimit
Teknik
Për shkelje të ligjit nr. 8450, datë 24.02.1999 “Për
përpunimin, transportimin dhe tregtimin e naftës, gazit dhe
nënprodukteve të tyre”, i ndryshuar, të nenit 14 pika 9 si dhe
bazuar në nenin 25, pika 1 gërma “g”

