
 3211 

datë 20.9.1995 "Për nxitjen e punësimit", të ndryshuar, me propozimin e Ministrit të Punës, Çështjeve 

Sociale dhe Shanseve të Barabarta, Këshilli i Ministrave 

 

VENDOSI: 

 

Në vendimin nr.632, datë 18.9.2003 të Këshillit të Ministrave, të bëhet ky ndryshim e kjo 

shtesë: 

1. Në shkronjën "c", pika 4, shprehja "tetë pagave" zëvendësohet me "katër pagave". 

2. Në pikën 6 shtohet një paragraf, me këtë përmbajtje: 

"Nëse punëdhënësi bën zgjidhje, të menjëhershme e të pajustifikuar, të kontratës së punës për 

punëmarrësin, e vërtetuar kjo me vendim gjykate, të formës së prerë, është i detyruar të kthejë të gjithë 

financimin e marrë, nga datat e dhënies së tij, së bashku me interesat, sipas normës bazë të interesit të 

Bankës së Shqipërisë.". 

Ky vendim hyn në fuqi pas botimit në Fletoren Zyrtare. 

 

KRYEMINISTRI 

Sali Berisha 

 

 

VENDIM 

Nr.509, datë 8.8.2007 

 

PËR MIRATIMIN E MARRËVESHJEVE HIDROKARBURE, PËR ZHVILLIMIN DHE 

PRODHIMIN E HIDROKARBUREVE NË VENDBURIMET BALLSH-HEKAL, GORISHT-

KOCUL, CAKRAN-MOLLAJ DHE NË VENDBURIMIN E DELVINËS, NDËRMJET 

ALBPETROL, SHA-SË DHE STREAM OIL&GAS LIMITED 

 

Në mbështetje të nenit 100 të Kushtetutës dhe të neneve 5 e 13 të ligjit nr.7746, datë 

28.7.1993 “Për hidrokarburet (kërkimi dhe prodhimi)”, të ndryshuar, me propozimin e Ministrit të 

Ekonomisë, Tregtisë dhe Energjetikës, Këshilli i Ministrave 

 

VENDOSI: 

 

1. Miratimin e marrëveshjeve hidrokarbure, për zhvillimin dhe prodhimin e hidrokarbureve në 

vendburimin Ballsh-Hekal, ndërmjet Albpetrol sh.a.-së dhe STREAM OIL&GAS Limited, sipas 

tekstit, që i bashkëlidhet këtij vendimi. 

2. Miratimin e marrëveshjes hidrokarbure për zhvillimin dhe prodhimin e hidrokarbureve në 

vendburimin Gorisht-Kocul, ndërmjet Albpetrol sh.a.-së dhe STREAM OIL&GAS Limited, sipas 

tekstit, që i bashkëlidhet këtij vendimi. 

3. Miratimin e marrëveshjes hidrokarbure, për zhvillimin dhe prodhimin e hidrokarbureve në 

vendburimin Cakran-Mollaj, ndërmjet Albpetrol sh.a.-së dhe STREAM OIL&GAS Limited, sipas 

tekstit, që i bashkëlidhet këtij vendimi. 

4. Miratimin e marrëveshjes hidrokarbure për zhvillimin dhe prodhimin e hidrokarbureve në 

vendburimin e Delvinës, ndërmjet Albpetrol sh.a.-së dhe STREAM OIL&GAS Limited, sipas tekstit, 

që i bashkëlidhet këtij vendimi. 

5. Ngarkohet Ministria e Ekonomisë, Tregtisë dhe Energjetikës për zbatimin e këtij vendimi. 

Ky vendim hyn në fuqi pas botimit në Fletoren Zyrtare. 

 

KRYEMINISTRI 

Sali Berisha 

 

 

 


