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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) L93724401P

2. Data e Regjistrimit 24/01/2019
3. Emri i Subjektit SPITALI CONTINENTAL LUSHNJE
4. Forma ligjore SHPK
5. Data e themelimit 18/01/2019
6. Kohëzgjatja                  Nga: 18/01/201918/01/2029

7. Zyra qendrore e shoqërisë në Shqipëri
Fier Lushnje  LUSHNJE Lagjja Xhevdet Nepravishta, 
(Lokal tregtie 1-kat, Banese 2-kate), Pasuria nr.25/202, Zona 
Kadastrale 8571 
100.000,008. Kapitali

8.1 Numri i përgjithshëm i kuotave 2,00
9. Objekti i aktivitetit Ofrimin e sherbimeve jopublike, 

mjekesore,ambulatore,analiza,spitalore dhe te ngjashme ne 
perputhje me legjislacionin ne fuqi. Organizimi, veprimtaria 
dhe menaxhimi i strukurave diagnostikuese e kuruese dhe 
qendrave ambulatore te diagnostikimit ne territorin e 
Shqiperise, si dhe sherbime konsulence ne kete fushe. 
Organizimi i qendrave te trainimit dhe programe per 
edukimin e trainimin e doktoreve, infermiereve dhe 
personelit administrative. Aktivitet tregtar te aparaturave dhe 
pajisjeve mjekesore, mjete farmaceutike, sherbime logjistike 
per materiale/lende farmaceutike te perdorura ne strukturat e 
diagnostikimit. Funksionimi dhe administrimi i farmacive te 
shitjes me pakice dhe tregtimi me pakice i barnave dhe 
produkteve farmaceutike. Ne pergjithesi, Shoqeria mund te 
kryeje çdo veprimtari te nevojshme e te dobishme, te lejuar 
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nga ligji per realizimin e objektit te aktivitetit te saj.

Hysen Buzali10. Administratori/ët
10.1 Afati i emërimit                Nga: 10/06/2019                Deri: 10/06/2024

11. Procedura e emërimit nëse ndryshon nga 
parashikimet ligjore
11.1 Kufizimet e kompetencave (nëse ka)

12. Ortakët ElmiraKoçi
12.1 Vlera e kapitalit                Para: 20.000,00                Natyre: 
12.2 Numri i pjesëve 1,00
12.3 Pjesëmarrja në përqindje (%) 20,00

- Të përfaqësuarit, (Plotësohet vetëm nëse 
zotëron kuotën si përfaqësues)

SPITALI CONTINENTAL
               Para: 80.000,00                Natyre: 
1,00

13. Ortakët 
13.1 Vlera e kapitalit
13.2 Numri i pjesëve
13.3 Pjesëmarrja në përqindje (%)

80,00
13.4 Komente (nëse ka)

14. Vende të tjera të ushtrimit të aktivitetit

15. Të dhëna që njoftohen  vullnetarisht

Emri Tregtar: SPITALI CONTINENTAL LUSHNJE
E-Mail: financa@spitali cintinental.com  
Telefon: 0698000083  
Të Tjera: Kapitali i shoqerise eshte e 100.000 (njeqind mije) 
Euro

16. 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)
Dokumenti i autorizimit

Regjistrimi Fillestar: CN-070494-01-19

HISTORIKU I REGJISTRIMIT

http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=E6D34A39-F1DA-4218-874A-27DD2BFA0DC1
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=D1787AA6-A462-4247-8D41-90D05C358DA1
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=31FE3D53-710D-4BAB-97E8-B35D1CD7C252
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Data e 
regjistrimit

Ndryshimi i te dhenave te regjistruara

12/06/2019 Numri i ceshtjes: CN-223067-06-19
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i vendimit, date 10.06.2019 ku eshte vendosur: 
Largimi nga detyra e administratorit Arbi Thereska dhe emerimin ne vend te tij te Hysen 
Buzali.

Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek administratoret:
eshte shtuar administratori:            ("Hysen Buzali")                      Nga data "10/06/2019             
Ne daten "10/06/2024
eshte larguar administratori:            ("Arbi Thereska")         

Lista e Dokumenteve:
Mandati bankar ose vertetimi i noterit per pagesen e kapitalit ne para - (nese kapitali eshte 
paguar)
Vendim i asamblese se pergjithshme
Dokumenti i autorizimit

Datë: 28/07/2020 ____________________
Emri, Mbiemri, Nënshkrimi

(i nëpunësit të sportelit)

http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=B09E1F95-74EC-47A4-A859-2763018AC61D
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=B09E1F95-74EC-47A4-A859-2763018AC61D
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=BFCFBD42-39F8-41B0-8EFA-85DE22CF5DC1
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=9EDC663E-ABA6-4027-AB82-88EE94319D4C

