PAKETA E AKTEVE LIGJORE QE PERFSHIHEN NE VEPRIMTARINE
ADMINISTRATIVE TE DREJTORISE SE SHERBIMEVE TE BRENDSHME.

Ligji Nr. 152/2013 “ Për Nëpunësi Civil” (i ndryshuar).
Vendimi Nr.243, datë 18.03.2015 “Për pranimin ,lëvizjen paralele, periudhën e provës dhe
emërimin në kategorinë ekzekutive”.
Vendimi Nr.242, datë 18.03.2015 “ Për plotësimin e vendeve të lira në kategorinë e ulët dhe
të mesme drejtuese”.
Vendimi Nr.108, datë 26.02.2014 “Për planin vjetor të pranimit në Shërbimin Civil”.
Vendimi Nr. 109, datë 26.02.2014 “Për vlerësimin e rezultateve në punë të Nëpunësit Civil”.
Vendimi Nr. 115, datë 05.03.2014 “ Për përcaktimin e procedurës disiplinore dhe të
rregullave për krijimin, për komosionin disiplinor në Shërbimin Civil”.
Vendimi Nr.116, datë 05.03.2014 “Për statusin e nëpunësve dhe punonjësve aktualë që
përfitojnë statusin e nëpunësve Nr.152/2013, “Për Nëpunësi Civil” ( ndryshuar me VKM
nr.532, datë 06.08.2014).
Vendimi Nr. 117, datë 05.03.2014 “Për përmbajtjen, procedurën dhe administrimin e dosjeve
të personelit”.
Vendimi Nr.118, datë 12.30.2014 “Për procedurat e emërimit, rekrutimit,menaxhimit dhe
përfundimit merëdhënieve të nëpunësve civil të nivelit të lartë drejtues dhe të anëtarëve të
TND-së”.
Vendimi Nr.138, datë 12.03.2014 “Për rregullat e organizimit e të funksionimit të Shkollës
Shqiptare të Administratës publike pë trajnimin e nëpunësve civilë”.
Vendimi Nr.142, datë 12.03.2014 “Përshkrimin dhe klasifikimin e pozicioneve të punës në
institucionet e Administrates Shtetërore dhe institucionet e pavarura”.
Vendimi Nr.171, datë 26.03.2014 “Për transferimin e përhershëm dhe të përkohshëm të
nëpunësve civil, pezullimin dhe lirimin nga shërbimi civil”.
Vendimi Nr.893, datë 17.12.2014 ‘Për miratimin e rregullave të organizimit dhe të
funksionimit të kabineteve ndihmëse të organizimit të brendshëm të institucioneve të
administrates shtretërore”.
Vendimi Nr.9367, datë 07.04.2015 “Për parandalimin e konfliktit të interesave në ushtrimin e
funksioneve publike”.
Ligji nr. 9131, datë 08.09.2003 “Për rregullat e etikës në administratën publike”

Ligji nr.90/2012 “Për organizimin dhe funksionimin e Administratës Publike”.
Ligji nr.119/2014 “Për të drejtën e informimit”.
Ligji nr.9154 datë 06.11.2003 “ Ligji për Arkivat”.
Udhezimi i Ministrit te Financave nr. 30/2011, “Per menaxhimin e aktiveve ne njesite e
sektorit publik”.
VKM 867 datë 10.12.2014 “Për procedurat e bashkëpunimit në institucionet e Administratës
Shtetërore”.
Urdhri i Kryeministrit nr.28 datë 27.02.2015, “Për miratimin e strukturës dhe të organikës së
Ministrisë së ZhvillimitEkonomki, Turizmit, Tregtisë dhe Sipërmarrjes”, I ndryshuar.

Permbajtja e te gjitha akteve te sipercituara, gjendet ne adresen zyrtare te
DAP www.dap.gov.al, si dhe librarise elektronike te akteve ligjore ne www.ligjet.org.

