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Kontrollli i Lartë i Shtetit, në
n zbatim të program
mit të audiitimit nr. 1160/1,
1
dattë
26.10.2012 të ush
htruar në Komunën
K
B
Bërzhitë, të
t Qarkut Tiranë, kaa konstatuaar
shkelje ligjore në bazë të sëë cilave ëshhtë iniciuarr kallëzim penal për shpërdorim
m
detyre për
p Kryetarrin aktual të
t kësaj koomune si dh
he tre nëpuunës të tjerrë të saj, me
m
akuzën e shpërdoorimit të deetyrës dhe shkeljes së
s barazisëë së pjesëm
marrësve në
n
nde publikke, të parashikuara nga
n nenet 2248 dhe 258 të Koddit
tendera dhe ankan
Penal.
mi në këtë komunë evidentoi
e
sse procedurrat e zhvillluara për dhënien me
m
Auditim
qira të aseteve
a
në varësi të komunës
k
sii dhe shitjaa e trojeve publike ngga ana e saaj,
është krryer në kunndërshtim të
t hapur m
me ligjin dh
he më konkkretisht në 12 kontratta
për dhënnien me qiira të sipërrfaqeve pyjjore/kullossore për qëëllime biznesi (në totaal
35,85 ha), ku në tëë gjitha rasstet nuk kaa patur ven
ndim të Kësshillit të Komunës
K
pëër
miratim
min e dhëniies me qiraa të këtyree aseteve, ç’ka përbëën shkelje flagrante të
t
kërkesaave të Ligjiit nr. 8652,, datë 31.077.2000.
Gjithashhtu, auditim
mi evidenttoi që Kom
muna Bërzhhitë, ka veepruar në kundërshtim
k
m
i
me kërrkesat e Ligjit
L
nr. 9693, dattë 19.03.2
2007 “Përr fondin kullosor”,
k
ndryshuuar, dhe uddhëzimit tëë Ministrisëë së Mjedisit, Pyjevee dhe Adm
ministrimit të
t
Ujëravee nr. 2, daatë 14.05.22009 “Për kriteret e konkurrim
mit dhe prrocedurën e
dhënies në përdorrim me konntratë qirajje të fondiit pyjor dhee kullosor””, Ligjin nr.
n
9693, datë
d
19.033.2007 “P
Për fondinn kullosor”, i ndryshuar, në lidhje me
m
sipërfaqqet e mësip
përme pyjoore, nuk kaa proceduaar me konkkurrim për dhënien me
m
qira të ngastrave
n
pyjore dhee nuk është ngritur komision
k
vvlerësimi për
p ofertat e
mundshhme, përpo
os kësaj nëë 4 prej raasteve të mësipërme,
m
, kontratat janë lidhuur
me afat 33 vjeçar.
Nga au
uditimi i do
okumentaccionit për proceduraat e prokurrimit të zhhvilluara në
n
këtë kom
munë, rezu
ultoi se Koomisionet e Vlerësim
mit të Ofertaave në disaa raste kannë
s’kualiffikuar në mënyrë
m
tëë padrejtë dhe kunddërshtim me
m ligjin operatorë
o
t
të
ndryshëëm ekonom
mik të cilëët në të vërrtetë i plottësonin kriiteret kualiifikuese dhhe

duhej të ishin shpallur fitues në këto procedura tenderimi si ai me objekt
“Rikonstruksion i rrugës së fshatit Dobresh, faza e parë”, për të cilin është
lidhur kontrata në vitin 2011 në vlerën 11.3 milion lekë dhe është financuar në
vlerën 300,000 lekë.
Në total nga raporti i Kontrollit të Lartë të Shtetit, si pasojë e veprimeve të
mësipërme penale dhe shkeljeve të tjera të legjislacionit në fuqi është konstatuar
një dëm ekonomik në vlerën 17,280,477 lekë.
Për të gjitha veprimet e mësipërme i janë përcjellë Prokurorisë së Rrethit Tiranë
të gjitha provat dhe dokumentet përkatëse, sot në datën 31.12.2012.

