
                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Raport mbi realizimin e 

premtimeve elektorale të      

z. Ilmi Hoxha, Kryetari i 

Bashkisë Klos 

 

Periudha Qershor 2019 – Shtator 2020 

PROJEKTI 

“Ndjekja dhe verifikimi i 

premtimeve të fushatës 

zgjedhore në Shqipëri” 

 

Mbështetur nga: 

Fondi për Demokraci i Kombeve të 

Bashkuara 

 

Për më tepër informacion vizitoni platformën online “Matësi Elektoral”  (The Albanian Truth-o-Meter Platform): 

www.matesielektor.al 

Ju mirëpresim të kontribuoni me ide dhe sugjerime mbi shpenzimet/investimet buxhetore lokale apo të qeverisjes qëndrore si dhe 

mbi premtimet elektorale të realizuara ose të parealizuara të të zgjedhurve lokalë dhe anëtarëve të qeverisë.       

E-mail: rdakorca@gmail.com                           Tel: +(355) 822 42626 
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Premtimet elektorale të z. Ilmi Hoxha, Kryetari i Bashkisë Klos 

(Qershor 2019) 

 

1. Prioritet do të jetë zhvillimi i zonës së Bashkisë së Klosit; 

2. Do të cohen përpara projektet e së ardhmes të cilat do të jenë tërësisht në funksion të 

komunitetit; 

 

Burimi: https://ata.gov.al/2019/06/09/hoxha-te-cojme-perpara-projektet-per-zhvillimin-e-

klosit/  

 

Premtimet e arritura (Qershor 2019 – Shtator 2020) 

1. Përfundoi rehabilitimi i Urës së Domit. U punua për riparimin e dërrasave, me riveshje 

totale për pjesët e dëmtuara si dhe u sistemua hyrja e urës me shtresë betoni. 

2. Rehabilitimi i “Urës së Halilajve” në hyrje të fshatit Dars.  

3. Përfundoi rehabilitimi i rrugës në lagjen Splaj të fshatit Xibër Hane. Është bërë i mundur 

shtrimi dhe pastri i rrugës, hapja e kanaleve anësore si dhe vendosja e tumbinave. 

4. Përfundoi rehabilitimi i rrugës së fshatit Shkallë, në Njësinë Administrative Xibër. U bë i 

mundur shtrimi dhe rehabilitimi i rreth 2 km segment rrugor të këtij fshati.  

5. Rikonstruksioni total i gjimnazit në qytetin e Klosit. 

6. Rifreskimi i të gjithë sinjalistikës rrugore horizontale të qytetit të Klosit.  

7. Rehabilitimi dhe hapja e kanaleve anësore të rrugës së fshatit "Guri i Bardhë", në Njësinë 

Administrative Xibër. 

8. Përfundoi shtrimi dhe rehabilitimi i rrugëve në fshatin Patin të lagjeve; "Patin i poshtëm", 

"Mzezë", lagjia "Bushi" dhe "Kola".  

9. Përfundoi rehabilitimi i kanalit vaditës në fshatin Rripë, Njësia Administrative Gurrë. 

10. Vendosja e koshave të vegjël për mbetjet në qytetin e Klosit.  

11. Rehabilitimi i rrugës në lagjen “Spile” të fshatit Kurdari në Njësinë Administrative Suç. 

12. Rehabilitimi i rrugës në lagjen “Bala” të fshatit Pleshë.  

13. Përfundoi rehabilitimi i rrugës në fshatin Rripë, Njësia Administrative Gurrë.  

14. Rehabilitimi i rrugës së lagjes "Doksani", në fshatin Dars.  

15. Përfundoi shtrimi i rrugës në lagjen “Ballësh” të fshatit Fshat, Njësia Adm. Klos.  

16. Rehabilitimi i kanalizimeve të ujërave të zeza në lagjen “Tuma” të fshatit Kurdari, Njësia 

Adm. Suç.  

17. Ndërtimi i "Urës së Arrikut" në fshatin Mishter të Njësisë Administrative Gurrë. 

18. Rehabilitimi i rrugës së fshatit Shëngjun, Njësia Administrative Klos. 

19. Rehabilitimi i rrugës së lagjes "Shënkoll" të fshatit Pleshe, Njësia Administrative Klos. 

20. Rehabilitimi i një pjese të segmentit të rrugës së Cerujës, Njësia Administrative Klos. 

21. Përfundoi rehabilitimi i rrugës në Lagjen “Mjeshtri” në Fshatin Dars. 

22. Rehabilitimi i rrugës në lagjen “Spaval” të fshatit Dars. 

23. Rehabilitimi i rrugës “Hurdhë” në fshatin Kurdari, Njesia Administrative Suç. 

 

Burimi: https://www.facebook.com/BashkiaKlos 

https://ata.gov.al/2019/06/09/hoxha-te-cojme-perpara-projektet-per-zhvillimin-e-klosit/
https://ata.gov.al/2019/06/09/hoxha-te-cojme-perpara-projektet-per-zhvillimin-e-klosit/
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Premtime pjesërisht të arritura (në proçes) 
 

1. Vazhdon puna në lagjen "Tusha" në fshatin Patin, ku po shtrohen me beton segmente 

malore të rrugës për të lehtësuar qarkullimin e mjeteve. 

2. Vazhdojnë punimet për shtrimin e rrugës së fshatit Unjate, në lagjen "Zall", Njësia 

Administrative Klos.  

3. Vazhdojnë punimet për rehabilitimin dhe shtrimin me çakull të segmentit rrugor nga 

shkolla 9-vjeçare "Ramiz Kadiu" Bejnë, deri te lagjja “Shahini". Po punohet për hapjen e 

kanaleve anësore, pastrimin e të gjithë gjatësisë së rrugës nga ferrat, shkurret dhe pemët. 

4. Vazhdojnë punimet për ujësjellësin, i cili do të sigurojë furnizim me ujë të pijshëm për 

banorët e qytetit të Klosit dhe zonave përreth. 

 

Burimi: https://www.facebook.com/BashkiaKlos 

 

 

 

 


