BASHKIA LEZHË
1. Organi Ekzekutiv (Kryetari i Bashkisë)
Baza ligjore:

Ligji 139/2015 “Për vetëqeverisjen vendore”

Kryetari i Bashkisë:
Datëlindja:
Arsimi:

Fran Frrokaj
29.03.1966
Inxhinieri Mekanike - Universiteti Politeknik Tiranës
Juridik - Universiteti i Shkodrës “Luigj Gurakuqi”
130.000 (një qind e tridhjetë mijë) lekë
f.frrokaj@lezha.gov.al
Çdo dite. Ora 08:00- 16:00

Paga Bruto:
Adresa elektronike:
Orari i pritjes së qytetarëve:

Kryetari i Bashkisë zgjidhet sipas dispozitave të Kodit zgjedhor nëpërmjet zgjedhjeve të drejtpërdrejta që
zhvillohen një herë në katër vjet.
Kryetari i bashkisë mund të zgjidhet dhe të ushtrojë vetëm 3 mandate të njëpasnjëshme në krye të bashkisë,
me të drejtë rizgjedhjeje.
Detyrat dhe Kompetencat:
Kryetari i bashkisë ka këto kompetenca dhe detyra:
a) ushtron të gjitha kompetencat në kryerjen e funksioneve të bashkisë, me përjashtim të atyre që janë
kompetencë vetëm e këshillit përkatës;
b) zbaton aktet e këshillit;
c) merr masa për përgatitjen e materialeve të mbledhjeve për këshillin bashkiak, në përputhje me rendin e
ditës së përcaktuar nga këshilli, si dhe për probleme që kërkon ai vetë;
ç) raporton në këshill për gjendjen ekonomiko-financiare të bashkisë dhe njësive administrative përbërëse
të paktën çdo 6 muaj ose sa herë kërkohet nga këshilli;
d) raporton para këshillit sa herë kërkohet prej tij për probleme të tjera që kanë të bëjnë me funksionet e
bashkisë;
dh) është anëtar i këshillit të qarkut;
e) emëron, duke respektuar ligjin për barazinë gjinore, zëvendëskryetarin/zëvendëskryetarët e bashkisë dhe
i shkarkon ata;
ë) emëron, duke respektuar ligjin për barazinë gjinore, administratorët e njësive administrative/lagjeve dhe i
shkarkon ata;
f) vendos për emërimin ose shkarkimin e anëtarëve të organeve drejtuese të shoqërive tregtare në pronësi të
bashkisë, si dhe drejtuesit e ndërmarrjeve e të institucioneve në varësi;
g) emëron dhe shkarkon punonjësit e tjerë të strukturave dhe njësive në varësi të bashkisë, përveç kur
parashikohet ndryshe në ligjin për nëpunësin civil;
gj) ushtron të drejtat dhe siguron plotësimin e të gjitha detyrimeve që i janë ngarkuar bashkisë si person
juridik dhe është përfaqësuesi i saj në marrëdhëniet me të tretët;
h) merr masa për kualifikimin dhe trajnimin e personelit të administratës, të institucioneve arsimore,
sociale, kulturore e sportive;
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i) kthen për rishqyrtim jo më shumë se një herë në këshill vendime, kur vëren se ato cenojnë interesa të
bashkësisë. Në rastin e kthimit të vendimit të këshillit nga kryetari i bashkisë, këshilli mund të miratojë të
njëjtin vendim vetëm me shumicën e votave, në prani të më shumë se gjysmës së të gjithë anëtarëve;
j) miraton strukturën, organikën e kategoritë/klasat e pagave për çdo pozicion të shërbimit civil dhe
rregulloret bazë të administratës së bashkisë dhe të njësive e institucioneve buxhetore në varësi të bashkisë,
në përputhje me legjislacionin në fuqi;
k) emëron dhe shkarkon nëpunësit vendorë për barazinë gjinore;
l) kujdeset për mbledhjen dhe përpunimin e statistikave vendore, të ndara sipas gjinisë, dhe siguron
publikimin e tyre.
2. Administrata e Bashkisë.
Administrata e Bashkisë përpos ligjit organizohet dhe funksionon sipas rregullorës së brendshme të
miratuar me vendimin e Kryetarit të Bashkisë nr. 209, datë 23.05.2018 për “Miratimin e Rregullores “Mbi
Organizimin, Funksionimin, Detyrat dhe Kompetencat e Administratës së Bashkisë Lezhë dhe Njësive
Administrative”.
Detyrat e Njësive Administrativ, orarët e punës, organizimi dhe funksionimi i njësive organizative,
institucioneve vartëse janë të përcaktuara në rregulloren e brendshme të Bashkisë Lezhë që do ju vihet në
dispozicion në formë shkresore dhe elektronike.
Struktura organizative e Bashkisë Lezhë është miratuar me vendimin e Kryetarit të Bashkisë nr.100, datë
08.03.2018 “Për miratimin e strukturës, organikës, të Njësive Administrative, të Institucionëve vartëse, dhe
të punonjësve të njësive të shërbimeve për vitin 2018. (Bashkëlidhur).
Vendet e lira të punës që janë pjesë e shërbimit civil njoftohen sipas parashikimeve të Ligjit 152/2013 “Për
nëpunësin civil”, duke u publikuar në Shërbmin Kombëtar të Punësimit, DAP, ëebin e Bashkisë, dhe
stendën e Bashkisë. Procedurat e rekrutimit në çdo fazë të tyre njoftohen në mënyrën e mësipërm.
Vendet e lira të punës që nuk përfshihen në shërbimn civil njoftohen duke u publikuar në ëebin e Bashkisë
dhe në stendën e Bashkisë.
Titullaret e Njësive Organizative të Bashkisë dhe adresat elektronike :
Njësite Organizative
Zv.Kryetar
Keshilli i Bashkisë
Dr.Burimeve Njerezore
Dr.e P.Zhvillimit
Dr. e Financës
Dr. e Urbanistikes
Dr. e Sherbimeve Publike
Dr. Juridike

Titullari
Enver Hafizi
Alfrida Marku
Kristjan Gjidodaj
Lindita Pali
Petrit Marku
Anilda Memaj
Sokol Toma
Ndue Lushi
Flamur Tahiri

Adresa elektronike
zvkryetari@lezha.gov.al
kbashkiak@lezha.gov.al
burimetnjerezore@lezha.gov.al
pzhvillimi@lezha.gov.al
financa@lezha,gov.al
urbanistika@lezha.gov.al
sherbimet@lezha.gov.al
juristi@lezha.gov.al
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Dr.Sherbimi Social
Dr. Arsimit
Dr.Taksave
IVMT
Policia Bashkiake
Sektori Auditit
Zyra Informacionit
Nj.Administrative Shengjin
Nj.Administrative Shenkoll
Nj.Administrative Zejmen
Nj.Administrative Balldren
Nj.Administrative Dajç
Nj.Administrative Blinisht
Nj.Administrative Kolsh
Nj.Administrative Kallmet
Nj.Administrative Ungrej

Aleks Gjoni
Ardian Laçi
Arben Ndoi
Martin Marku
Leonard Palaj
Jasemina Voci
Rita Çupi
Gjok Deda
Albert Rrusti
Edmond Ndreu
Soveljan Kosova
Pjeter Gjushi
Artan Dajani
Jak Pjetri
Ndue Zefi
Gjovalin Gjoni

perkrahjasociale@lezha.gov.al
kultura@lezha.gov.al
taksat@lezha.gov.al
inu@lezha.gov.al
policiabashkiake@lezha,gov.al
auditi@lezha.gov.al
info@lezha.gov.al
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