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Prioritet 1: 
Investime që përmirësojnë infrastrukturën, rrugët dytësore dhe blloqet e brendshme të banimit.

Për rajonet e qytetit Vlorë. I nevojshëm rikonstruksioni i rrugëve ose i blloqeve të brendshme të banimit: Zona tek Fusha e Drurit, rruga tek Tregu 
i Madh, rruga pas KSHA-së, lagjia pas kopshtit Nr 10, rruga nga fabrika e tullave, rruga nga Porti drejt plazhit të vjeter, rruga “Jani Kosta”, rruga dhe 
e gjithë lagjia pas Stadiumit, rruga tek fusha e aviacionit. Vendosje e sinjalistikës horizontale dhe/ose vertikale në zonat ku aktualisht mungon. 
Novoselë. Ka nevojë për ndërhyrje urgjente në rrugët kryesore në fshatrat: Trevllazër, Cerkovinë,  Skrofotinë, si dhe rruga e varrezave Cerkovinë. 
Orikum. I nevojshëm rikonstruksioni i rrugës tek Kisha e Marmiroit, rrugës buzë detit, rrëza e kanalit Dukat, rrugët e brendshme në Tragjas. Zgjerim 
i rrugëve të  Rradhimës dhe të Thilpetit. 
Qendër Vlorë. Kërkohet ndërhyrje urgjente në rruget lidhëse të  Bestrovës, Kërkovës, Hoshtimës, Sherishtës, Babicë e Vogël dhe Xhyherinës. 
Shushicë. Kërkohet rikonstruksion i rrugës Shushicë-Beshisht, rrugës së varrezave në fshatin Drithas dhe rrugës kryesore në Shushicë. 

Prioritet 2: 
Adresimi me prioritet i furnizmit me ujë për:

Rajonet e qytetit të Vlorës. Furnizimi me ujë në zonat ku aktualisht ka ujë vetëm një herë në 24 orë. Përmirësim i cilësisë së ujit të pijshëm. 
Novoselë. Ndërhyrje në rrjetin e amortizuar që krijon probleme me furnizimin vecanërisht gjatë verës. 
Orikum. Me prioritet ndërhyrjet në Dukat të Ri dhe Dukat fshat. 
Qendër. Furnizim me ujë për fshatrat Bestrovë, Babicë e Vogël, Hoshtimë, Kërkovë dhe Panaja. 
Shushicë. Furnizim me ujë për fshatrat Llakatund, Beshisht dhe Bunavi, përmirësim i cilësisë së ujit në Drithas dhe Grabian. 

Prioritet 3:
Përmirësim të cilësisë së kanalizimeve në secilën prej njësive vijuese:

Rajonet e qytetit Vlorë. Kryerje e investimeve në rrjetin e kanalizimeve në zonat periferike dhe vënia në funksion e impiantit të përpunimit të 
ujrave të zeza në zonën e bregdetit.
Novoselë, Orikum, Qendër Vlorë dhe Shushicë. Ndërhyrje në sistemin e kanalizimeve, me prioritet në Njësinë Administrative 
Qendër dhe Shushicë dhe në zonat ku kanalizimet funksionojnë me gropa septike, si dhe specifikisht në fshatrat Mifol dhe Akërni.  

Prioritet 4: 
Zgjidhje e problemit të transportit për fëmijët e shkollës në Dukat dhe të shkollës së Sherishtës.
Prioritet 5: 
Shtim i shërbimit të transportit urban dhe në lagjet periferike të qytetit. Orare fikse, linja më të shpeshta transporti dhe rritje e 
orarit të shërbimit përtej orës 18.00. 
Prioritet 6: 
Të vihet në funksion impianti i  venddepozitimit të  mbeturinave në Sherishtë. 
Prioritet 7: 
Përmirësim i cilësisë së pastrimit sipas nevojave të secilës njësi: 

Rajonet e qytetit Vlorë. Shërbim cilësor dhe shtimi i koshave në disa zona të qytetit, sidomos gjatë sezonit turistik. Pastrim nga inertet në rrugët 
ku ka pasur rikonstruksion (p.sh rruga “Shyqyri Alimerko”). Në pjesën e “Lungo Mares” i domosdoshëm shtimi i koshave  sidomos në rrugët 
dytësore që dalin në të. Të shtohen masat e kontrollit të Bashkisë në zonat ku banorët bëjnë djegie  të mbetjeve kryesisht plastikave, veçanërisht në  
ish-fushën e druve dhe ish-fushën e aviacionit. 
Novoselë. Vendosja e koshave për mbledhjen e mbeturinave në çdo fshat. Nevojitet të shtohen 140 kosha të tjerë. 
Orikum. Vendosje e koshave në lagjet brenda fshatrave dhe dizinfektimi i koshave egzistues. Eleminimi i plotë i diegies së plehrave. 
Qendër Vlorë. Bashkia të kontraktojë firmë pastrimi ose nëpërmjet Ndërmarrjes së Shërbimeve Publike te vendosë kosha për mbledhjen e mbe-
turinave në të gjitha fshatrat. Mbledhja sistematike e mbeturinave nga makinat e pastrimit në të gjitha fshatrat e kësaj njësie. 
Shushicë. Urgjente shtimin i koshave të mbetjeve në të gjithë njësinë. Prioritet pastrimi në fshatrat Risili,Çeprat, Mekat, Bunavi, Beshisht dhe 
Drithas.

Prioritet 8: 
Zhvillim i programeve për mbështetjen e fermerëve, si dhe përfundim i procesit të menaxhimit të tokave.
Prioritet 9: 
Zhvillimi i një mekanizmi efektiv nga Bashkia për mbledhjen e taksave ku të përfshihen edhe fushata informimi 
e komunikimi me komunitetin mbi mbledhjen dhe rishpërndarjen e tyre.
Prioritet 10:  
Zhvillimi i incentivave për nxitjen e biznesit dhe krijimin e vendeve të reja të punës për të rinjtë dhe gratë.
Prioritet 11: 
Bashkia të ndërtojë mekanizma të unifikuar dhe efektiv (Buxhetimi me Pjesmarrje) për të marrë këndvështrimin 
e komunitetit mbi vendimarrjet më të rëndësishme, duke:

• mos u limituar vetëm tek konsultimi i buxhetit por dhe mbledhje të nevojave të qytetarëve; 
• përdorur edhe forma të tjera konsultimi përveç takimeve me komunitetin, si dhe duke rritur numrin e takimeve konsultuese; 
• mundësuar përfshirjen e gjerë të komunitetit në këto procese;
• raportuar sistematikisht në komunitetet se sa prej mendimeve të komunitetit janë reflektuar në vendimarrjet e saj.

Prioritet 12: 
Të krijohet Këshilli Rinor Vendor për të rritur pjesmarrjen e të rinjve në vendimarrjen lokale.
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