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REPUBLIKA E SHQIPËRISË

BASHKIA PEQIN
Drejtoria e Financës, Buxhetit dhe Kontabilitetit
(i) Misioni
Siguron mirëadministrimin e vlerave financiare dhe materiale të Aparatit të Bashkisë Peqin si dhe
të gjitha ndërmarrjeve, shoqërive dhe institucioneve të varësisë.
Sektori i Financës dhe Buxhetit
(i) Misioni
Mirëadministrimi i vlerave financiare dhe materiale të Aparatit të Bashkisë Peqin.
(ii) Detyrat
a. përpilon urdhrat për shpenzimet operative dhe shpenzimet kapitale, si dhe ndjek veprimet pranë
Degës së Thesarit;
b. përgatit procedurën për ngritjen e komisioneve për kryerjen e inventarëve fizikë, sipas
kërkesave të legjislacionit financiar në fuqi;
c. harton bilancin kontabël dhe pasqyrat financiare vjetore për aparatin e Bashkisë Peqin për çdo
vit ushtrimor;
d. mban ditarin e përdorimit të fondeve sipas strukturës buxhetore;
e. përgatit informacionin financiar për përdorimin e fondeve të autorizuara për përdorim;
f. përgatit raportin përfundimtar për mbylljen e llogarive kontabël të çdo viti ushtrimor;
g. regjistron detyrimet e konstatuara të artikullit 602 dhe 606 në sistemin kontabël:
h. blerje materiale,
i. blerje shërbime,
j. rakordon llogaritë kontabël 602, 606, 401.1, 467.0, 423.1 që preken nga regjistrimi i detyrimeve
të konstatuara të artikullit 602 dhe 606; si dhe ndjek procedurën për mbylljen e veprimeve për
tërheqjen e paradhënieve në lekë për blerjet e vogla;
k. përgatit listëpagesat për pagat mujore dhe raportet afatgjata të punonjësve të aparatit të
Bashkisë Peqin, duke i dërguar pranë Degës Rajonale të Sigurimeve Shoqërore;
l. përpilon vërtetimet e ndryshme për pagën bruto sipas kërkesave të nëpunësve dhe punonjësve,
plotëson librezat e sigurimeve shëndetësore, kartelat e punonjësve për pagat;
m. përgatit listat e sigurimeve shoqërore, shëndetësore, sigurimit suplementar, tatimit mbi të
ardhurat dhe realizon deklarimet online te tatimet.
n. përgatit listëpagesat mujore për anëtarët e Këshillit Bashkiak, të honorareve që kanë të bëjnë
me anëtarët ad-hoc, anëtarët e Këshillit të Kulturës, anëtarët e Këshillit Teknik etj.
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