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REPUBLIKA E SHQIPËRISË
BASHKIA TIRANË
NJËSIA ADMINISTRATIVE TIRANË
NJËSIA BASHKIAKE NR.11
Tiranë, me 22.11.2017

Proces Verbal
I mbajtur sot me date 21.11.2017 mbi degjesen publike per buxhetin e vitit 2018 . Ne takim
ishin të pranishëm Administratori i Njësisë Administrative nr 11 Z. Gentian Arapi , Z. Erin
Bejko, Drejtor ne Drejtorinë e Objekteve në Bashkëpronësi , Kordinimi I Njësive Administrative
dhe Emergjencat Civile Nderlidhesit me komunitetin si dhe banore te kesaj Njesie.

Administrtori i Njesise Administrative Nr 11 Z. Gentian Arapi , pasi falenderon pjesmarësit
për pjesmarjen dhe interesin për zhvillimin e këtij takimi të rëndësishëm, ben nje permbledhje te
investimeve te kryera në Njësinë Administrative .
Njesia Administrtaive ka nje shtrirje rreh 5.2 km 2 dhe nje popullesi prej 65292 banoresh . Ne
njesine tone jane kryer investime , ku vlen per tu permendur :




Reabilitimi i Lumit te Tiranes, nje nga shqetesimet kryesore, ku per vite me rradhe
shtepite afer lumit permbyteshin nga rreshjet e shiut .
Rikonsrtruksioni i Kinemase Laprake , gje qe sjell nje jete kulturore me te larmishem ne
komunitet.
Rikualifikimi I dy blloqeve te banimit Ne Rrugen “ Riza Cuka “ Dhe ne Rugen “ Bajram
Alia” me “Pandi Dardha ‘

Prioritet mbeten per vitin 2018 :



Ndricimi eshte ne vazhdimesi,
Shkollat , kopshtet dhe Cerdhet mbeten prioriteti yne.





Investim per shkollat kopshtet , cerdhet
Investim per uren e Lugut , per te cilen do lobojme per ta parashikuar ne investimin , per
vitin e ardhshem .
Investim per zyrat e Njesise Administrative nr 11 .

Z. Erind Bejko Drejtor ne Drejtorinë e Objekteve në bashkëpronësi , Kordinimi I Njësive
Administrative dhe Emergjencat Civile
Falenderon pjesmaresit dhe shprehet , se kjo eshte nje degjese , ku ne do degjojme kerkest tuaja
ne lidhej me investimet per kete vit . Gjate viti 2017 jane investuar nga Bashkia e Tiranes edhe
ne Njësine Administrtive nr 11 jane kryer investime ku vlen për tu përmëndur



Rikualifikimi I dy blloqeve te banimit ne Laprake Rr’ Riza “ Cuka , Ruga “ Bajram
Alia” dhe “Pandi Dardha ‘.
Kanisur investimi per rrugen “ Besnik Hidri “

Drejtori I Bashkisë Tirane U shpreh se per vitin 2018 parashikohen këto investime
:







Hyrja per te gjitha akset hyrese ne Bashkine tTirane , do jetë uniforme . , ku do te
perfshihet dhe Njesia Juaj ne Zonen e Koder Kamzes
Investime ne Rr “ Marubi , “ Gjergj Legisi “, “ Allaman Dervishi “
Breg Lumi parashikohet investime ne rrugen “ Gjok Doci ,” Princ Vidi”
Asfaltim I rruges “ Isuf Gervalla”
Ndertimi I shkolles se mesme ne Koder Kamez .

Dikutimi vazhdoi ne formën e një bashkëbisedimi, ku U shtrehën opinionet dhe kerkesat e
pjesmarësve per vitin 2018 .
Nderlidhesi me Komunitetin ne Zonen e Bllokut “ Gintash





Kerkojme nderhyrje ne afaltimin e rrugeve brenda ketij blloku banimi .
Gjelberimi ,krasitja e pemeve , eshte nje problem shqetësues
Parkingu eshte shume shqetësues , pasi zona eshte e populluar dhe behet burim për
aksidente .
Pagesa per nderlidhesit mendoj qe te rishikohet.

Perfaqesueesi I Bashkise u shreh , se per momentin nuk eshte e mundur gjelberimi
ne kete zone deri ne Prill te viti 2018.
Qyteari II ne Zonen e Koder Kamzes





Shqetesimi kryesor eshte mungesa e ujit te pijshem ne kete zone .
Bllokimi i pusetave
Ndricimi eshte nje tjetër problematikë.
Nuk ka trotuare , si dhe parikimi ështe një problem që kërkon investim.

Qytetari III Ne zonen e Bregut te Lumit
 mungon uji i pijshëm
 Nuk ka kosha mbeturinash
 Rruga “ Lunxëria e shte nje problem shqetësues për komunitetin.
Qytetari IV





Ne Rrugen “ Gjon Kastrioti nuk ka ndricim .
Fusha e sportit ,e cila ka nje historia afro 60 vjecare, ka nevoje per investim.
Kanalizimi i ujrave te zeza ne Rrugen “ Marlin Barleti “ , ku komuniteti ka
nderhyre duke i zhbllokuar vete herë pas here .
Pallatet e Vefas eshte nje fushe ku kerkojme te vini kater stola , nje kend lojrash

Perfaqesuesi I Bashkise u shpreh , se stolat do vihen menjehere.
Qytetari V banues ne bllokun 45


Shqetësim mbetet mbeturinat , ku firma e pastrimit nuk kryen punen .

Qytetari VII banues prane ish shkolla e Partise


eshte bere nje pune shume e mire dhe ne jemi te kënaqur nga investimet , por
shqetesim ngelet nje rrugë 35 m l ,

Admistratori dhe Drejtori I Bashkise u shrehen se banori te dergojë dokumentacionin
per shpronesim dhe te vazhdojmë provedurat ne mënyrë qe kjo rrugë ti shërbjë
komunitetit.
Qytetari VIII banues ne Zonen 209-201



nuk ka ndricim
Rruga Egnatia ehte projekti dhe do filloje zbatimi ---

Qytetari IX Rruga Mergimi ka nevoje per investim

Qytetari X




Investimi ne rrugen “ Isugf Gervalla “ zgjidh nje problemin kryesor te ketij
komuniteti.
Kanalizimi I ujtave te zeza
Problem ngelet dhe ndrcimi.

Qytetari XI





Ne rrugen “ Petrit Radovicka Nuk ka ndricim
Kanalizimi I ujrave te zeza
Palestra e Shkolles “ Skender Luarasi “ eshte nje problematike shqetesuese
Trotuare nuk ka .

Administrtori I Njesise Dhe Drejtori I Bashkise falenderuan pjesmarrësit

