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EKSTRAKT HISTORIK I REGJISTRIT TREGTAR PËR TË 
DHËNAT E SUBJEKTIT “SHOQËRI ME PËRGJEGJËSI TË 

KUFIZUAR”

GJENDJA E REGJISTRIMIT

1. Numri unik i identifikimit te subjektit 
(NUIS) M01511031V

2. Data e Regjistrimit 11/03/2020
3. Emri i Subjektit CONSORZIO ITALIA
4. Forma ligjore SHPK
5. Data e themelimit 04/03/2020
6. Kohëzgjatja                  Nga: 04/03/2020

7. Zyra qendrore e shoqërisë në Shqipëri Tirane  Farke SELITE Rruga "Alla", Ndërtesa Nr. 8, Hyrja 
Nr. 1. 
10.000,008. Kapitali

8.1 Numri i përgjithshëm i kuotave 1,00
9. Objekti i aktivitetit Objeti i shoqerise eshte si vijon: a) distribucioni, importi, 

eksporti, promovimi dhe furnizimi i mallrave dhe 
sherbimeve me porosi me shumice, pakice dhe poste, duke 
perdorur cdo metode apo edhe permes tregtise elektronike 
ose ndonje mjeti tjeter telematik, ne sektoret vijues: 
parfumeri, produkte kozmetike dhe produkte te kujdesit 
personal ne pergjithesi, veshje, tekstile, kepuce, syze, artikuj 
prej lekure, sende te kohes se lire dhe te argetimit, rekreative, 
(sende te cmuara, stoli dhe te ngjashme), bizhuteri dhe 
artikuj per dhurata, artikuj shtepiake dhe arredimi, materiale 
te stampuar, fotografi, aparate elektronike dhe fotografike, 
aparate per regjistrimin, transmetimin dhe riprodhimin e 
tingujve, audio dhe video, disqe, videokaseta, CD dhe DVD 
dhe pajisje te ngjashme me te gjitha llojet; pajisje per zyra, 
kompjuter dhe softer, produkte ushqimore (perfshire fruta 
dhe perime, mish dhe peshk), kafe, pasticeri dhe embelsira, 
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pije joalkoolike, pije alkoolike, likere dhe verera, salca, 
perberje ne shporta te llojeve te ndryshme te produkteve 
ushqimore, automjete te levizshme, perfshire automjete 
motorike, dhe artikuj per automjete te levizshme ne 
pergjithesi, kupone per blerjen e sherbimeve te paleve te 
treta, perfshire permes kuponave te zbritjes ose kuponave te 
cmimeve, sherbimet e magazinimit, trajtimin e mallrave, 
montimin dhe paketimin e materialeve perkatese, transportin 
dhe shpemdarjen, sherbime asistence telefonike per klientin, 
sherbime reklamimi, menaxhim biznesi, sherbime 
telekomunikuese, telefoni dhe pjese rezerve dhe pajisje 
shtese që lidhen me telefonine fikse ose celular, 
komunikimin audioviziv dhe/ose elektronik, perfshire 
multimedia, organizimin e udhetimit. Sherbime per aktivitete 
edukative dhe argetuese, aktivitete sportive dhe kulturore. b) 
ofrimi i sherbimeve per palet e treta, ne lidhje me: ne 
sektorin e shperndarjes dhe promovimit permes eventeve, 
manifestimeve, realizimi te filmave me shprndarje relative, 
studimit dhe realizimit te projekteve per te hyre ne 
financimin shteteror, rajonal, publik dhe evropian per 
ndjekjen e objektivave te tyre shoqerore gjithashtu per palet 
e treta. Menaxhimi, projektimi, zhvillimi, implementimi dhe 
shpemdarja e produkteve dhe sherbimeve. • Menaxhimi i 
burimeve njerezore dhe administrimi i personelit gjithashtu 
permes studimit dhe zbatimit te kurseve trajnuese per 
pergatitjen e personelit te kualifikuar ne emer te 
ndermarrjeve ose individeve te tjere. • Te gjitha aktivitetet e 
blerjes ne pergjithesi, perfshire vleresimin dhe percaktimin 
kontraktual te furnitoreve te mallrave dhe sherbimeve, 
menaxhimin e porosive te blerjes dhe kushtet ekonomike te 
furnizimit. Krijimin, hartimin dhe prodhimin e katalogjeve 
dhe ofertave te produkteve per klientet, si ne aspektin e 
asortimentit, referencave dhe markave. • Ne fushen e 
logjistikes ne pergjithesi, dhe vecanerisht transporti, 
depozitimi dhe trajtimi i mallrave, montimi, paketimi, 
transportimi dhe dergimi. Sherbimi ndaj klientit,  qendra e 
thirrjeve, menaxhimi i porosive, imputimi i te dhenave ne 
sistemet e IT-se, si dhe cdo aktiviteti tjeter te "back-office" 
ne pergjithesi. c) kryerja e studimeve dhe kerkimeve ne 
sektorin ekonomik te komunikimeve multimedia ne 
pergjithesi dhe zhvillimet prototipeve te mundshme. d) 



3

Organizimi dhe administrimi i kurseve te biznesit ose 
trajnimit, administrimi i seminareve, konferencave dhe 
kurseve, veprimtarite editoriale, botimi i revistave dhe 
gazetave, aktivitetet multimedia, radio dhe televizive, dhe 
gjithashtu permes krijimit dhe menaxhimit te bazave te te 
dhenave, ne perputhje me rregulloret e percaktuara dhe me 
perjashtim shtypjen e gazetave.  e) Konsulence per 
komunikimin e biznesit, marketingun, studimin e tregut, 
reklamimin dhe konsulencen e IT per kompani private, 
publike dhe individe, si dhe zbatimin operacional te 
aktiviteteve te komunikimit te korporatave, me reference te 
vecante per komunikimin multimedial. f) marrje me qira, 
shitje dhe marketing, per vete dhe/ose ne emer te paleve te 
treta, qe veprojne gjithashtu si nje kompani agjencie per cdo 
prone te luajtshme dhe te paluajtshme.  g) Ofrimi i cdo 
sherbimi ose aktiviteti reklamues, si dhe organizimi i 
kompanise dhe performanca ne lidhje me sherbime 
stimuluese, promovimi dhe besnikerie, pergatitjen e 
broshurave te nevojshme ilustruese.  Sherbime per gara ose 
operacione cmimesh dhe evente, perfshire pergatitjen 
perkatese te planeve teknike dhe kerkesave per autorizime 
ministrore. h) Kompania mund te marre perfaqesime te 
pergjithshme dhe te vecanta te ndermarrjeve te tjera, 
kompanive ose enteve te tjera italiane dhe te huaja. i) 
Sherbime ne fushen e turizmit dhe aktiviteteve turistike ne 
pergjithesi, dhe pervec te tjerash, organizimi per palet e treta 
dhe shitja e udhetimeve dhe ekskursioneve, transportit, 
lundrimeve turistike si ne Shqiperi ashtu edhe jashte saj. 
Ushtrimi i transportit tokesor, ajror dhe detar, i sendeve dhe i 
njerezve, si publik ashtu edhe privat. Krijimin dhe 
administrimin e agjencive te udhrtimit dhe turizmit, 
ushtrimin e t gjitha shrbimeve te lidhura, pa perjashtuar asnje 
dhe nder te tjera, shitjen e biletave te fluturimeve, trenave 
dhe trageteve, marrjen me qira te automjeteve me dhe pa 
shofer etj.  j) Transaksionet tregtare mund te kene te bejne 
pervec mallrave te blera, importuar dhe rishitur vetvetiu edhe 
mallrat e paleve te treta, pronesia e te cileve nuk eshte fituar. 
Kompania gjithashtu mund te kryeje aktivitetet e 
meposhtme: etj sipas statutit.

10. Administratori/ët
10.1 Afati i emërimit 

Bledar Rrokaj
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               Nga: 04/03/2020                Deri: 04/03/2021
11. Procedura e emërimit nëse ndryshon nga 

parashikimet ligjore
11.1 Kufizimet e kompetencave (nëse ka)

12. Ortakët AngeloDominici
12.1 Vlera e kapitalit                Para: 10.000,00                Natyre: 
12.2 Numri i pjesëve 1,00
12.3 Pjesëmarrja në përqindje (%) 100,00

- Të përfaqësuarit, (Plotësohet vetëm nëse 
zotëron kuotën si përfaqësues)
13. Vende të tjera të ushtrimit të aktivitetit

14. Të dhëna që njoftohen  vullnetarisht

Emri Tregtar: CONSORZIO ITALIA
E-Mail: info@consorzioitalia.al  
Telefon: 0674045940  

15. Statusi: Aktiv
Lista e Dokumenteve:
Mandati bankar ose vertetimi i noterit per pagesen e kapitalit ne para - (nese kapitali eshte paguar)
Statuti (nese eshte hartuar si dokument i ndryshem nga akti i themelimit)

Regjistrimi Fillestar: CN-479607-03-20

HISTORIKU I REGJISTRIMIT

Data e 
regjistrimit

Ndryshimi i te dhenave te regjistruara

Datë: 30/06/2020 ____________________
Emri, Mbiemri, Nënshkrimi

(i nëpunësit të sportelit)

http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=B439D6F8-0B90-4975-B9E4-7B3748533A64
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=C7E50C81-1D64-421A-9B76-83BF184DED52

