
REPUBLIKA	E	SHQIPËRISË
MINISTRIA	E	FINANCAVE	DHE	EKONOMISË

INSPEKTORATI	SHTETËROR	I	PUNËS	DHE	SHËRBIMEVE	SHOQËRORE
DEGA	RAJONALE	E	QARKUT	TIRANË

PROCESVERBAL	INSPEKTIMI

Nr. ISHPSHSH-TR-2022-004143 - 2 Datë: 24/10/2022

Bazuar në nenet 45 e vijues të ligjit nr. 10433, datë 16.06.2011 “Për inspektimin në RSH”.

I. TË DHËNA TË PËRGJITHSHME:

Emri i subjektit: Aler Group NIPT: L81722027P
Adresa/vendndodhja: Yzberisht, Rruga Teodor Keko, Zona Kadastrale 3866, Njesi me Nr.Pasurie 306/376-N36,Tirane,TIRANE,Tirane
Emri i Punëdhënësit: Tetiana Bajraktari |

Kohëzgjatja e inspektimit në vendin e inspektimit: 8 (orë)

13/10/2022 13:53 24/10/2022 16:30
(data e fillimit, ora) (data e përfundimit, ora)

Vendi/vendet e inspektimit (adresa/t): Yzberisht, Rruga Teodor Keko, Zona Kadastrale 3866, Njesi me Nr.Pasurie 306/376-
N36,Tirane,TIRANE,Tirane

Lloji i autorizimit: autorizim i afishuar: Po    ☐     Jo    ☒

Njoftim paraprak lënë subjektit: Po    ☐     Jo    ☒

Rubrikë e posaçme: inspektim me autorizim : Po    ☒     Jo    ☐

 

1. Hyrja dhe inspektimi forcërisht në prani të punonjësit të Policisë së Shtetit: Po    ☐     Jo    ☒

 

2. Përjashtimi i përfaqësuesit të subjektit të inspektimit: Po    ☐     Jo    ☒

Arsyetimi i përjashtimit: Nuk ka

 

II. PROCEDURA E INSPEKTIMIT

1. Mostra të marra: Po    ☐     Jo    ☒

Nuk ka
 

2. Dokumente të marra:

Nuk ka
 

3. Vendim per sekuestrim dokumentacioni:

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Nuk ka
 

3. Masa urgjente: Po    ☐     Jo    ☒

 



4. Detyrimi i subjektit për paraqitje në zyrën e inspektorit: Po    ☐     Jo    ☒

 

5. Dokumentacioni dhe sendet që duhet të paraqesni:

Dokumente të paraqitura:

Nr. Dokumenti dhe Përshkrimi
1.

Sende të paraqitura:

Nr. Sende dhe Përshkrimi
1.

6. Detyra të parealizuara nga inspektimi i mëparshëm:

Nuk ka  
7. Gjetjet e konstatuara

Ka shkelje të kërkesave ligjore: Po    ☒     Jo    ☐

Gjetjet e konstatuara në këtë procesverbal bien në kundërshtim me kërkesat ligjore të parashikuara në nenin/et e ligjit/ve:

1. Neni: Neni 22 . Ligji: Ligji 9634 dt.30.10.2006 " Per Inspektimin e Punes" i ndryshuar . Pika: Pika 6. Komente:Punedhenesi nuk u
paraqit ne zyren e inspektorit te punes per vijimin e procedures se inspektimit edhe pas njoftimit te bere nepermjet komunikimit
telefonik, nga njoftimi ne adresen elektronike te deklaruar ne Qendren Kombetare te Biznesit si edhe nga afishimi ne vendndodhjen e
subjektit (Zyra qendrore e shoqerise sipas deklarimit ne QKB) te Autorizimit te Inspektimit.

 

7.1 Gjetjet e konstatuara për zbatimin e ligjit nr.76/2014 “Për disa shtesa dhe ndryshime në ligjin Nr. 9636, datë 6.11.2006,
“Për mbrojtjen e shëndetit nga produktet e duhanit” i ndryshuar.

A zbatohet Ligji Nr. 9636 dt. 06.11.2006 “Për mbrojtjen e shëndetit nga produktet e duhanit” (i ndryshuar): Po    ☒     Jo    ☐

a. A ka logo antiduhan? Po    ☒     Jo    ☐
b. A ka rregullore të brendshme? Po    ☒     Jo    ☐
c. A ka një person përgjegjës për duhanin? Po    ☒     Jo    ☐
d. A ka tavlla duhani në ambient? Po    ☒     Jo    ☐
e. A është e afishuar lista me trupat inspektuese? Po    ☒     Jo    ☐
f. A janë të afishuara masat administrative? Po    ☒     Jo    ☐

8. VENDIMI PËRFUNDIMTAR

Vendim përfundimtar i veçantë:

Bashkëlidhur listë verifikimi për zbatimin e ligjit nr. 76/2014, i plotësuar gjatë inspektimit.

 

9. Keshillimet

Nuk ka

 

8. Punemarres informal te konstatuar:

Nga kontrolli i ushtruar në këtë subjekt u konstatuan 0 punëmarrës informal të listuar si më poshtë:

Nuk ka

9. Punemarres nën 18-vjeç te konstatuar:



Nga kontrolli i ushtruar në këtë subjekt u konstatuan 0 punëmarrës nën 18 vjeç të listuar si më poshtë:

Nuk ka

 

Kontestimet e subjektit

Ka kontestime: Po    ☐     Jo    ☒

Ky procesverbal u mbajt sot më datën 24/10/2022 dhe pasi lexohet nënshkruhet si më poshtë:

 

Inspektori/ët e punës Personi i autorizuar nga subjekti

Jalldes
Cico NUI:01010564

Dorian
Haxhillazi NUI:01011227

Pandeli
Mano NUI:01010566

Subjekti nuk
u paraqit

 

Për shkeljet dhe konstatimet e paraqitura në këtë procesverbal, subjekti mund të paraqesë kontestimet e tij me shkrim ose me gojë
pranë ISHPSHSH, brenda dates se percaktuar nga ligji. Me përfundimin e këtij afati, do të merret vendimi përfundimtar i inspektimit.

 



Shenim: E detyrueshme, bashkelidhur ketij Proces-verbali "liste pagesa E-SIG 025" dhe "Formulari E-SIG 027"

 

Bashkëlidhur listë-verifikimi i plotësuar gjatë inspektimit.

 

 

 

 

Procesverbali i njoftohet subjektit brenda 5 ditëve nga data e përfundimit të inspektimit.

Ky procesverbal mbahet ne 3 kopje.

 


