
                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Raport mbi realizimin e 

premtimeve elektorale të      

zj. Majlinda Cara, Kryetare e 

Bashkisë Kurbin 

 

 

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 

 

 
  

http://www.matesielektor.al/
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Premtimet elektorale të zj. Majlinda Cara, Kryetare e Bashkisë Kurbin 
 

1. Rilindja urbane do shtrihet edhe në njësitë Mamurras, Milot, Fushë Kuqan; 

2. Në invesitmet emergjente përfshij rehabilitimin e përroit të kanailit që përshkon gjithë 

qytetin e Laçit; 

3. Investim emergjent në ndihmë të komunitetit është rehabilitimi ujësjellësit;  

4. Lidhur me bujqësinë, do të bëjmë ndërhyrje emergjente për pastrimin e të gjitha kanaleve 

kulluese dhe hapjen e kanaleve të reja vaditëse në mënyrë që banorët ta kenë më të lehtë 

zhvillimin e bujqësisë. 

 

Burimi: https://shqiptarja.com/lajm/kryebashkiakja-e-pare-e-kurbinit-majlinda-cara-do-

provoj-se-grate-munden 

 

Premtimet e arritura 

1. Rikonstruksioni i shkollës 9-vjeçare “Dan Bajrami” në fshatin Gjorm, Njësia 

Administrative Mamurras.  

2. Rikonstruksioni i shkollës 9-vjeçare “Ismail Dema” në Fushë-Mamurras.  

3. Mirëmbajtja dhe rehabilitimi i rrugëve rurale në Laç, Sanxhak, Gjorm, Zhejë dhe Fushë-

kuqe. 

4. Ambiente të reja për çerdhen nr. 1 me mbi 60 vogëlushë në Laç. 

5. Hapja e kanaleve kulluese dhe rehabilitimi i rrugëve në Njësinë Administrative Milot.  

6. Rikonstruksioni i shkollës “Mark Trokthi” në Laç. 

7. Hapja, pastrimi dhe mirëmbajtja e kanaleve kulluese në Laç, Gjorm dhe Fushë - Kuqe.  

8. Rikonstruksioni i gjimnazit “Arif Sula” në Mamurras. 

9. Sistemimi i rrugëve rurale në fshatin Vinjollë dhe tek zona e Poligonit.  

10. Rikonstruksioni i shkollës “Cup Capani” në fshatin Mal-bardhë, Njësia Administrative 

Milot.  

11. Rikonstruksioni i shkollës “28 Nëntori” në fshatin Fushë-Milot, Njësia Administrative Milot. 

12. Rikonstruksioni i shkollës “Demokracia” në Mamurras.  

 

 

Premtime pjesërisht të arritura (në proçes) 
 

1. Fillojnë punimet për shkollën 9-vjeçare “Gjok Elezi” në Sanxhak, Njësia Administrative 

Laç.  

2. Ka nisur puna për rikonstruksionin e plotë të shkollës 9-vjeçare “Migjeni” në Mamurras 

3. Vijon puna për ndërtimin e Lot 1 & Lot 2 në veprën e ujësjellësit të ri të Laçit që do të 

garantojë 24 orë ujë të pijshëm e me cilësi. 

4. Vazhdon puna për ndërtimin e lagjes së re në Laç, pas dëmtimeve nga tërmeti.  

5. Vazhdon puna për rindërtimin e spitalit të qytetit.  

https://shqiptarja.com/lajm/kryebashkiakja-e-pare-e-kurbinit-majlinda-cara-do-provoj-se-grate-munden
https://shqiptarja.com/lajm/kryebashkiakja-e-pare-e-kurbinit-majlinda-cara-do-provoj-se-grate-munden
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6. Vijojnë punimet në lagjen nr. 1 ku po kryhen rikonstruksione e meremetime të ambjenteve 

të përbashkëta, si edhe po vishen me shtresë kapot e do të ribëhen nga e para fasadat e 140 

pallateve për 1500 familje. 

7. Vijon puna për rehabilitimin e rrugës që lidh fshatrat Gallatë dhe Vinjollë, pas rrëshqitjeve 

të shkaktura nga reshjet. 

8. Në Fushë-Mamurras po shkon drejt përfundimit rehabilitimi dhe asfaltimi i rrugës nga 

stacioni i vjetër i trenit Mamurras deri tek shkolla 9 vjeçare “Ismail Dema”. 

9. Në Sanxhak ka filluar puna për rehabilitimin e rrugës së varrezave. 

10. Drejt përfundimit punimet në lagjen “Zef Hoti” në Mamurras, e cila do të ketë një 

infrastrukturë të brendshme totalisht të ndryshuar. 

 

Burimi: https://www.facebook.com/Bashkia-Kurbin-115227253194699/ 

 

 


