
                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Raport mbi realizimin e 

premtimeve elektorale të      

z. Klodian Taçe, Kryetari i 

Bashkisë Gramsh 

 

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. Klodian Taçe, Kryetari i Bashkisë Gramsh 

(Qershor 2019) 

1. Prishja e HEC-it që po ndërtohet në kanionet e Holtës; 

2. Objektivi ynë për katër vitet e ardhshme është realizimi i premtimeve dhe përmirësimi i 

jetës së banorëve dhe mbështetje për infrastrukturën dhe rritjen e shërbimeve në çdo skaj të 

Bashkisë Gramsh; 

3. Rikonstruksioni i rrugës Poroçan-Baramaj; 

 

Burimi 1: https://www.facebook.com/bashkiagramsh/posts/d41d8cd9/2392223694177117/ 

Burimi 2: https://ata.gov.al/2019/08/02/betohet-klodian-tace-ne-gramsh-do-bejme-me-te-

miren-per-qytetaret-pavaresisht-bindjeve-partiake/ 

 

 

Premtimet e arritura (Qershor 2019 – Shtator 2020) 

1. Ndërtimi i një pjese të kanalizimeve të ujrave të zeza në lagjen Llapushaj.  

2. Rehabilitimi i rrugëve në fshatin Galigat, Njësia Administrative Pishaj. 

3. Ndërtimi i kanalit vaditës me një investim në shifrat e 33.652.245 lekë me TVSH, në 

fshatrat Galigat - Cingar sipër - Drizë, Njësia Administrative Pishaj. 

4. Rehabilitimi i rrugës së shkollës, në fshatin Pishaj, Njësia Administrative Pishaj. 

5. Rikonstruksioni i linjës kryesore të ujësjellësit në fshatin Mashan, Njësia Administrative 

Kodovjat. 

6. Vendosja e ndriçimit publik në rrugët e fshatit Mashan, Njësia Administrative Kodovjat. 

7. Rehabilitimi i rrugës që të çon tek Liqeni i Dushkut.  

8. Rehabilitimi i rrugëve të fshatit Nartë, Njësia Administrative Skënderbegas. 

9. Rehabilitimi i rrugëve të fshatit Gribë, Njësia Administrative Kukur. 

10. Rehabilitimi i rrugëve të amortizuara të fshatit Kërpicë, Njësia Administrative Kushovë.  

11. Rehabilitimi i rrugës Kodovjat – Kukur. 

12. Rikonstruksioni i rrugës që lidh fshatrat Posnovisht dhe Kishtë, Njësia Administrative 

Kodovjat.  

13. Riparimi i rrugës që lidh rrugën nacionale me fshatrat Shelcan, Zamsh dhe Njësinë 

Administrative Kukur.  

14. Rikonstruksioni i rrugës dhe pasarelës mbi lumë, në lagjen “Velak” të fshatit Galigat, 

Njësia Administrative Pishaj. 

15. Hapja dhe sistemimi i rrugës së fshatit Janç, Njësia Administrative Tunjë. 

16. Sistemimi i rrugëve në Kutërqarë dhe në lagjen “Llapushaj Sipër”.  

17. Rehabilitimi i rrugës lidhëse të fshatrave Prrenjas – Sarasel, Njësisa Administrative Tunjë. 

18. Sistemimi dhe mirëmbajtja e rrugës që të çon tek Liqeni i Ujit të Ftohtë, në zonën e Lenies.  

19. Rehabilitimi i rrugës së fshatit Cerunjë, Njësia Administrative Pishaj. 

20. Rehabilitimi i Unazës së qytetit të Gramshit, e cila ishte tej mase e amortizuar.  

21. Rikonstruksioni i rrugës në lagjen Koçaj të qytetit të Gramshit. Brenda këtij investimi 

përfshihet, asfaltimi i rrugës, ndriçimi, kanalizimet e ujrave të bardha, ndërtimi i trotuareve 

dhe mbjellja e pemëve dekorative. 

https://www.facebook.com/bashkiagramsh/posts/d41d8cd9/2392223694177117/
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22. Rikonstruksioni i rrugës së lagjes “Baramaj” në fshatin Poroçan.  

23. Vendosja e kontenierëve për mbeturinat në fshatrat Pishaj, Qerret, Cërujë, Çekin, 

Trashovicë, Shemrizë, Mashan, Bërsnik dhe Kodovjat. 

24. Rikonstruksioni i rrugës automobilistike në fshatin Dufshan, Njësia Administrative Sult.  

25. Ndërtimi i ambulancës së re në fshatin Silarë, Njësia Administrative Sult. 

26. Rikonstruksioni i rrugës së dëmtuar në lagjen “Agjensia”. 

27. Hapja e një kopshti të ri për fëmijët në lagjen Gribë, Njësia Administrative Kukur. 

28. Ndërtimi i një ambulance të re në fshatin Holtas, Njësia Administrative Poroçan.  

29. Rehabilitimi i ambienteve të shkollës së mesme të bashkuar “Jonuz Çarçiu”. 

30. Rikonstruksioni i rrugës që lidh fshatin Çekin me atë të fshatrave Stror dhe Tërvol, në 

Njësinë Administrative Pishaj. 

31. Rikonstruksioni i rrugës së fshatit Tunjë e Re në Njësinë Administrative Tunjë. 

32. Rikonstruksioni i rrugës që lidh fshatin Kuratë me Grabovën. 

33. Sistemim – asfaltim i lagjes “85”.  

 

Burimi 1: https://www.facebook.com/bashkiagramsh 

Burimi 2: https://www.facebook.com/klodiantace.al 

 

 

Premtime pjesërisht të arritura (në proçes) 

1. Vijon puna për rikonstruksionin e banesave të Komunitetit Egjyptian. Nga projekti me një 

vlerë 6 575 514 lekë përfitojnë 9 familje të këtij komuniteti. 

2. Vazhdojnë punimet për transformimin urban të fshatit Çekin, Njësia Administrative Pishaj, 

ku përfshihen rikonstruksioni i ujësjellësit, asfaltimi i rrugës, ndriçimi dhe trotuaret. 

3. Drejt përfundimit kantieri i ujit në Gramsh, i cili do të sigurojë për banorët 24 orë ujë pa 

ndërprerje çdo ditë. 

4. Drejt përfundimit punimet për Fabrikën e Re të Prodhimit të Peletit Ushqimor që do të 

mbulojë 100% nevojat për rezervatet e peshkimit në gjithë vendin. Shumë shpejt kjo fabrikë 

do mundësojë hapjen e mbi 300 vende pune, në sektorin e përpunimit të peshkut si dhe 

prodhimeve të tjera të detit.  

 

Burimi 1: https://www.facebook.com/bashkiagramsh 

Burimi 2: https://www.facebook.com/klodiantace.al 
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