
1

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) L61901013N

2. Data e Regjistrimit 01/07/2016
3. Emri i Subjektit G & L CONSTRUCTION
4. Forma ligjore SHPK
5. Data e themelimit 30/06/2016
6. Kohëzgjatja                  Nga: 30/06/2016

7. Zyra qendrore e shoqërisë në Shqipëri
Tirane Tirane  TIRANE Njesia Bashkiake Nr.6, Rruga e 
Qelqit, Pallatet e firmes Derveni, Kulla 8, Njesia nr.4, 
Kombinat 
1.000,008. Kapitali

8.1 Numri i përgjithshëm i kuotave 2,00
9. Objekti i aktivitetit Veprimtari në fushën e projektimit sipas kategorive më 

shposhtë vijon:  Kat.2.a “Projektim Objekte civile – 
industriale - turistike - deri 5k”; Kat.2.b ”Projektim Objekte 
civile – industriale - turistike - mbi 5k”; Kat.2.c “Projektim 
Objekte sportive”;  Kat.2.d “Projektim interiere”; Kat.2.e 
“Projektim pejsazhi, sistemim i sipërfaqe të gjelberat, 
lulishte e parqe”. Kat.3.a “Objekte civile – industriale - 
turistike prej murature e skelet beton arme deri në 5k”; 
Kat.3.b “Objekte civile – industriale - turistike prej murature 
e skelet beton arme mbi 5k, objekte me skelet metalik”;.  
Kat.4.a “Instalime hidrosanitare”; Kat.4.b “Instalim 
termoteknik - ventilim kondicionim”; Kat.4.c “Linja e rrjete 
elektrike – telefonike- radiotelefoni – citofoni – sisteme 
alarmi – televiziv etj, për objekte civile – industriale - 
turistike”; Kat.4.d “Sisteme komplekse të 
telekomunikacionit”;. Kat.5.a “Diga – galeri - tunele 
hidraulike (hidroteknike)”; Kat.5.b “Furnizim me ujë – 
kolektor shkarkimi”; Kat.5.c “Projektim ujësjellës 
kanalizime urbane e rurale”; Kat.5.d “Vepra ujitje – kullimi 
– impiante vaditese – diga eri 10m damba”; Kat.5.e “Vepra 
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të trajtimit të ujit”; Kat.5.f “Vepra hidroteknike, marrje uji, 
shkarkimi, kulla ekuilibri – porte e pontile”;etj“. Kat.6.a 
“Projektim Rruge auto kategoria e V dhe IV”; Kat.6.b 
“Projektim Rruge auto kategoria e III dhe II-I”; Kat.6.c 
“Projektim shtresa rrugore e sistemim - asfaltim”; Kat.6.d 
“Autostrada - pista - aeroporte - helioporte”; Kat.6.e 
“Hekurudha, degezime hekurudhore”. Kat.7.a “Projektim ura 
dhe vepra arti deri 10m”; Kat.7.b “Projektim ura dhe vepra 
arti mbi10m - Estakada”; Kat.7.c “Ura metalike - te varura”; 
Kat.7.d “Tunele rrugore - hekurudhore”;  Kat.11.a 
“Projektim i sinjalizimit në rrugë auto kategori V, IV, III, 
II”; Kat.11.b “Sinjalizim në rrugë auto kategori I, autostrada 
dhe degëzime me hekurudhën”’ Kat.11.c “Sinjalizim në 
aeroporte dhe helioperte”. Në fushën e Mbikëqyrjes e 
Kualidimit të punimeve të ndërtimit sipas këtyre kategorive: 
NP - 1 Punme gërmimi në tokë. NP - 2  Ndërtime civile dhe 
industriale. NP - 3 Rikonstruksion dhe mirëmbajtje godinash 
civile e industriale, veshje fasada. NP - 4 Rrugë, autostrada, 
mbikalime, hekurudha, tramvai, metro, pista aeroportuale. 
NP - 5 Punirne nëntoksore, ura e vepra arti.  NP - 6 Diga e 
tunele hidroteknike. NP - 7 Ujësjellësa, gazsjellësa, 
vajsjellësa, vepra kullimi e vaditje. NP - 8 Ndërtime detare 
dhe punime thellimi ujë. NP - 9 Punime dhe mbrojtje 
lumore, sisteme hidraulike dhe bonifikime. NP - 10 Ndërtim 
i  impianteve të prodhimit të energjisë. NP - 11 Ndërtime për 
Nën stacion  kab. e transform. linja e TN e të mesëm dhe 
shpërndarjen e energjisë.  NP - 12 Punirne të inxhinierisë së 
mjedisit.NS - 1 Punirne për prishjen e ndërtimeve. NS - 2 
Impiante hidro - sanitare, kuzhina, lavanteri, mirëmbajtja e 
tyre. NS - 3 Impiante ngritese dhe transportues (ashensorë, 
shkallë lëvizëse,transportues) NS – 4 Punirne rifiniture të 
muraturës dhe të lidhura me to, rifiniture me materiale druri, 
plastik, metaiik dhe xhami dhe rifiniture të natyrës teknike 
ndërtuese. NS - 5 Impianta të sinjalistikës ndriçuese të 
trafikut. NS - 6 Sinjalistika rrugore jo ndriguese. NS - 7 
Barrierra dhe mbrojtje rrugore. NS - 8 Ndërtime parafabrikat 
betoni, struktura metalike dhe druri. NS -9 Punime 
strukturore speciale, struktura metalike dhe druri. NS-10 
Shtresa dhe mbistruktura special. NS - 11 Punime mbi shina 
dhe traversa. NS - 12 Impiante teknologjike, termike dhe të 
kondicionimit. NS - 13 Impiante dhe linja telefonie dhe 
telekomunikacioni. NS - 14 Impiante të brëndëshme, 
elektrike, telefoni, radiotelefoni TV etj. NS - 15 Pastrimi i 
ujrave detare, liqenor dhe lumor. NS - 16 Ndërtimi i 
impaianteve të ujit të pishëm dhe pastrimit te tij. NS - 17 
Ndërtimi i impianteve të grumbullimit dhe trajtimit të 
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mbetjeve urbane. NS - 18 Punirne topogjeodezike. NS - 19 
Sisteme kundra zhurmës në infrastrukture. Projektim – 
mbikëqyrje - kolaudim punime pyllëzimi, gjelbërimi dhe 
kultivimi bimësh bujqësore. b)Konsulence e shërbimeve 
tekniko - ligjore të fushës ndërtim – projektim – mbikëqyrje 
- kolaudimit.  c)Ekspertiza tekniko - ligjore të fushës ndërtim 
– projektim – mbikëqyrje - kolaudimit.  d)Vlerësim pasurish 
të palujteshme e të lujteshme (Sipas kategorive në licensat 
profesionale përkatëse), e)Në fushën e tregtisë import – 
eksporti, i makinerive e paisjeve montimin e 
gjeneratoreve,stabilizatoresh,elektropompash,panele 
komandimi,UPS-ve,inverte etj          import – eksport me 
shumice dhe pakice, të mallrave industriale, ushqimore, 
bujqësor dhe blegtorale, veshmbathje, konfeksione, 
prodhime e tregtim të materialeve të ndërtimit, inerte, rëre, 
zhavorr, automjeteve, makinerive, pajisjeve hidrosanitare, 
mobileve, artikujve kozmetike, lëndëve të përpunuara dhe të 
papërpunuara, e bimëve medicinave, të lëndëve drusore, 
plastike, duraluminit, tregtim me pakicë të karburanteve dhe 
vajrave lubrifikante.   
Levend Harizi10. Administratori/ët

10.1 Afati i emërimit                Nga: 07/06/2017                Deri: 07/06/2022
11. Procedura e emërimit nëse ndryshon nga 

parashikimet ligjore
11.1 Kufizimet e kompetencave (nëse ka)

Administratoret kane te drejte te firmosin veç e veç ose te dy 
se bashku
Gramos Skënda12. Administratori/ët

12.1 Afati i emërimit                Nga: 30/06/2016                Deri: 07/10/2025
13. Procedura e emërimit nëse ndryshon nga 

parashikimet ligjore
13.1 Kufizimet e kompetencave (nëse ka)

Administratoret kane te drejte te firmosin veç e veç ose te dy 
se bashku

14. Ortakët LevendHarizi
14.1 Vlera e kapitalit                Para: 500,00                Natyre: 
14.2 Numri i pjesëve 1,00
14.3 Pjesëmarrja në përqindje (%) 50,00

- Të përfaqësuarit, (Plotësohet vetëm nëse 
zotëron kuotën si përfaqësues)
15. Ortakët GramosSkënda

15.1 Vlera e kapitalit                Para: 500,00                Natyre: 
15.2 Numri i pjesëve 1,00
15.3 Pjesëmarrja në përqindje (%) 50,00
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- Të përfaqësuarit, (Plotësohet vetëm nëse 
zotëron kuotën si përfaqësues)
16. Vende të tjera të ushtrimit të aktivitetit

17. Të dhëna që njoftohen  vullnetarisht

Emri Tregtar: G & L CONSTRUCTION
E-Mail: levendharizi@hotmail.com  
Telefon: 0682070674  

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

Regjistrimi Fillestar: CN-785825-06-16

HISTORIKU I REGJISTRIMIT

Data e 
regjistrimit

Ndryshimi i te dhenave te regjistruara

04/08/2016 Numri i ceshtjes: CN-864182-08-16
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i vendimit date 29.07.2016, ku eshte vendosur, 
ndryshimi i adreses kryesore te ushtrimit te aktivitetit te shoqerise.

Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme ne Adresat e Aktivitetit:
eshte Shtuar Adresa: "Tirane;         TIRANE;         Tirane;         ;         TIRANE;         
Njesia Bashkiake Nr.6, Rruga e Qelqit, Pallatet e firmes Derveni, Kulla 8, Njesia nr.4, 
Kombinat;         "
eshte Hequr Adresa: "Tirane;         TIRANE;         Tirane;         ;         TIRANE;         Njesia 
Bashkiake nr.5, Rruga Ibrahim Dervishi, Pallati GBA, Kati 1;         "

Lista e Dokumenteve:
Imazhi i shenjes dalluese te aktivitetit
Vendim i asamblese se pergjithshme
Mandati bankar ose vertetimi i noterit per pagesen e kapitalit ne para - (nese kapitali eshte 
paguar)

03/11/2016 Numri i ceshtjes: CN-015492-11-16
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i Vendimit date 27.10.2016, ku eshte vendosur:  
Ndryshimi i objektit te aktivitetit. 
Objekti ishte            ("Veprimtari në fushën e projektimit sipas kategorive më shposhtë 
vijon: Kat.1.a “Masterplane - studime e plane racionale urbanistike”; Kat.1.b “Plane 
rregulluese të përgjithshme për qendra të banuara - qytete”; Kat.1.c “Studime urbanistike 
pjesore”. Kat.2.a “Projektim Objekte civile – industriale - turistike - deri 5k”; Kat.2.b 

http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=E2CE762B-D379-4450-BE13-A3E562D4E8F3
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=837DC779-3380-406B-9857-C7C1F084C504
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=446BFAEF-42CD-4643-BD0A-EB696F3EE294
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=C84B19F0-1046-4947-AE45-101365F1D9CF
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=4F265A2D-396F-49B3-9897-88D0B07BD631
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=69870B1A-E86E-4C3C-93C3-92A35563028B
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=69870B1A-E86E-4C3C-93C3-92A35563028B
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”Projektim Objekte civile – industriale - turistike - mbi 5k”; Kat.2.c “Projektim Objekte 
sportive”;  Kat.2.d “Projektim interiere”; Kat.2.e “Projektim pejsazhi, sistemim i 
sipërfaqe të gjelberat, lulishte e parqe”. Kat.3.a “Objekte civile – industriale - turistike 
prej murature e skelet beton arme deri në 5k”; Kat.3.b “Objekte civile – industriale - 
turistike prej murature e skelet beton arme mbi 5k, objekte me skelet metalik”; Kat.3.c 
“Objekte me shkallë të lartë vështirësie b/arme – metalike – troje dhe shpat me shkall të 
lartë vështirësie”.  Kat.4.a “Instalime hidrosanitare”; Kat.4.b “Instalim termoteknik - 
ventilim kondicionim”; Kat.4.c “Linja e rrjete elektrike – telefonike- radiotelefoni – 
citofoni – sisteme alarmi – televiziv etj, për objekte civile – industriale - turistike”; Kat.4.d 
“Sisteme komplekse të telekomunikacionit”; Kat.4.e “ Sisteme të furnizimit me gaz”. 
Kat.5.a “Diga – galeri - tunele hidraulike (hidroteknike)”; Kat.5.b “Furnizim me ujë – 
kolektor shkarkimi”; Kat.5.c “Projektim ujësjellës kanalizime urbane e rurale”; Kat.5.d 
“Vepra ujitje – kullimi – impiante vaditese – diga eri 10m damba”; Kat.5.e “Vepra të 
trajtimit të ujit”; Kat.5.f “Vepra hidroteknike, marrje uji, shkarkimi, kulla ekuilibri – porte 
e pontile”; Kat.5.g “Vepra naftësjellëse - gazsjellëse –vajsjellëse etj“. Kat.6.a “Projektim 
Rruge auto kategoria e V dhe IV”; Kat.6.b “Projektim Rruge auto kategoria e III dhe II-
I”; Kat.6.c “Projektim shtresa rrugore e sistemim - asfaltim”; Kat.6.d “Autostrada - pista 
- aeroporte - helioporte”; Kat.6.e “Hekurudha, degezime hekurudhore”. Kat.7.a 
“Projektim ura dhe vepra arti deri 10m”; Kat.7.b “Projektim ura dhe vepra arti mbi10m - 
Estakada”; Kat.7.c “Ura metalike - te varura”; Kat.7.d “Tunele rrugore - hekurudhore”. 
Kat.8.a “Bazamente gjeodezike për rilevime në të gjitha shkallët”; Kat.8.b “Projektim 
fotogrametrik – hartografik - topografik”; Kat.9.a “Studim/vleresim gjeologo – inxhinierik 
i truallit për ndërtime civile – ekonomike deri në 5k”. Kat.9.b “Studim/vlerësim gjeologo – 
inxhinierik i truallit për ndërtime civile – ekonomike mbi 5k”; Kat.9.c “Studim/vlerësim 
gjeologo – inxhinierik i truallit për objekte të medhaH/C, për aeroporte, bazamente me 
ngarkesa të mëdha”; Kat.9.d ”Studim / vlerësim gjeologo – inxhinierik i trojeve të dobëta 
dhe shpateve me qëndrueshmëri të ulët”; Kat.9.e “Studim - projektime hidrogjeologjike”. 
Kat.10.a ”Centrale hidraulike (elektrike, primare, sekondare)”; Kat.10.a “Centrale 
hidraulike (elektrike, primare, sekondare)”; Kat.10.b ”Centrale termike (primare,  
sekondare)”; Kat.10.c ”Projektim impiante të prodhimit dhe të shpërndarjes së energjisë 
elektrike – diellore - ere”; Kat.10.d “Projektim nënstacione elektrike primare, sekondare – 
linja të tensionit të lartë”; Kat.10.e “Kabina elektrike të rrjetit shpërndares – linja të 
tensionit të ulët – të mesëm”. Kat.11.a “Projektim i sinjalizimit në rrugë auto kategori V, 
IV, III, II”; Kat.11.b “Sinjalizim në rrugë auto kategori I, autostrada dhe degëzime me 
hekurudhën”’ Kat.11.c “Sinjalizim në aeroporte dhe helioperte”. Në fushën e Mbikëqyrjes 
e Kualidimit të punimeve të ndërtimit sipas këtyre kategorive: NP - 1 Punme gërmimi në 
tokë. NP - 2  Ndërtime civile dhe industriale. NP - 3 Rikonstruksion dhe mirëmbajtje 
godinash civile e industriale, veshje fasada. NP - 4 Rrugë, autostrada, mbikalime, 
hekurudha, tramvai, metro, pista aeroportuale. NP - 5 Punirne nëntoksore, ura e vepra 
arti.  NP - 6 Diga e tunele hidroteknike. NP - 7 Ujësjellësa, gazsjellësa, vajsjellësa, vepra 
kullimi e vaditje. NP - 8 Ndërtime detare dhe punime thellimi ujë. NP - 9 Punime dhe 
mbrojtje lumore, sisteme hidraulike dhe bonifikime. NP - 10 Ndërtim i  impianteve të 
prodhimit të energjisë. NP - 11 Ndërtime për Nën stacion  kab. e transform. linja e TN e të 
mesëm dhe shpërndarjen e energjisë.  NP - 12 Punirne të inxhinierisë së mjedisit.NS - 1 
Punirne për prishjen e ndërtimeve. NS - 2 Impiante hidro - sanitare, kuzhina, lavanteri, 
mirëmbajtja e tyre. NS - 3 Impiante ngritese dhe transportues (ashensorë, shkallë 
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lëvizëse,transportues) NS – 4 Punirne rifiniture të muraturës dhe të lidhura me to, 
rifiniture me materiale druri, plastik, metaiik dhe xhami dhe rifiniture të natyrës teknike 
ndërtuese. NS - 5 Impianta të sinjalistikës ndriçuese të trafikut. NS - 6 Sinjalistika rrugore 
jo ndriguese. NS - 7 Barrierra dhe mbrojtje rrugore. NS - 8 Ndërtime parafabrikat betoni, 
struktura metalike dhe druri. NS -9 Punime strukturore speciale, struktura metalike dhe 
druri. NS-10 Shtresa dhe mbistruktura special. NS - 11 Punime mbi shina dhe traversa. NS 
- 12 Impiante teknologjike, termike dhe të kondicionimit. NS - 13 Impiante dhe linja 
telefonie dhe telekomunikacioni. NS - 14 Impiante të brëndëshme, elektrike, telefoni, 
radiotelefoni TV etj. NS - 15 Pastrimi i ujrave detare, liqenor dhe lumor. NS - 16 Ndërtimi 
i impianteve të ujit të pishëm dhe pastrimit te tij. NS - 17 Ndërtimi i impianteve të 
grumbullimit dhe trajtimit të mbetjeve urbane. NS - 18 Punirne topogjeodezike. NS - 19 
Sisteme kundra zhurmës në infrastrukture. ")          u be            ("Veprimtari në fushën e 
projektimit sipas kategorive më shposhtë vijon:  Kat.2.a “Projektim Objekte civile – 
industriale - turistike - deri 5k”; Kat.2.b ”Projektim Objekte civile – industriale - 
turistike - mbi 5k”; Kat.2.c “Projektim Objekte sportive”;  Kat.2.d “Projektim 
interiere”; Kat.2.e “Projektim pejsazhi, sistemim i sipërfaqe të gjelberat, lulishte e 
parqe”. Kat.3.a “Objekte civile – industriale - turistike prej murature e skelet beton 
arme deri në 5k”; Kat.3.b “Objekte civile – industriale - turistike prej murature e 
skelet beton arme mbi 5k, objekte me skelet metalik”;.  Kat.4.a “Instalime 
hidrosanitare”; Kat.4.b “Instalim termoteknik - ventilim kondicionim”; Kat.4.c 
“Linja e rrjete elektrike – telefonike- radiotelefoni – citofoni – sisteme alarmi – 
televiziv etj, për objekte civile – industriale - turistike”; Kat.4.d “Sisteme komplekse 
të telekomunikacionit”;. Kat.5.a “Diga – galeri - tunele hidraulike (hidroteknike)”; 
Kat.5.b “Furnizim me ujë – kolektor shkarkimi”; Kat.5.c “Projektim ujësjellës 
kanalizime urbane e rurale”; Kat.5.d “Vepra ujitje – kullimi – impiante vaditese – 
diga eri 10m damba”; Kat.5.e “Vepra të trajtimit të ujit”; Kat.5.f “Vepra 
hidroteknike, marrje uji, shkarkimi, kulla ekuilibri – porte e pontile”;etj“. Kat.6.a 
“Projektim Rruge auto kategoria e V dhe IV”; Kat.6.b “Projektim Rruge auto 
kategoria e III dhe II-I”; Kat.6.c “Projektim shtresa rrugore e sistemim - asfaltim”; 
Kat.6.d “Autostrada - pista - aeroporte - helioporte”; Kat.6.e “Hekurudha, degezime 
hekurudhore”. Kat.7.a “Projektim ura dhe vepra arti deri 10m”; Kat.7.b “Projektim 
ura dhe vepra arti mbi10m - Estakada”; Kat.7.c “Ura metalike - te varura”; Kat.7.d 
“Tunele rrugore - hekurudhore”;  Kat.11.a “Projektim i sinjalizimit në rrugë auto 
kategori V, IV, III, II”; Kat.11.b “Sinjalizim në rrugë auto kategori I, autostrada dhe 
degëzime me hekurudhën”’ Kat.11.c “Sinjalizim në aeroporte dhe helioperte”. Në 
fushën e Mbikëqyrjes e Kualidimit të punimeve të ndërtimit sipas këtyre kategorive: 
NP - 1 Punme gërmimi në tokë. NP - 2  Ndërtime civile dhe industriale. NP - 3 
Rikonstruksion dhe mirëmbajtje godinash civile e industriale, veshje fasada. NP - 4 
Rrugë, autostrada, mbikalime, hekurudha, tramvai, metro, pista aeroportuale. NP - 5 
Punirne nëntoksore, ura e vepra arti.  NP - 6 Diga e tunele hidroteknike. NP - 7 
Ujësjellësa, gazsjellësa, vajsjellësa, vepra kullimi e vaditje. NP - 8 Ndërtime detare 
dhe punime thellimi ujë. NP - 9 Punime dhe mbrojtje lumore, sisteme hidraulike dhe 
bonifikime. NP - 10 Ndërtim i  impianteve të prodhimit të energjisë. NP - 11 Ndërtime 
për Nën stacion  kab. e transform. linja e TN e të mesëm dhe shpërndarjen e 
energjisë.  NP - 12 Punirne të inxhinierisë së mjedisit.NS - 1 Punirne për prishjen e 
ndërtimeve. NS - 2 Impiante hidro - sanitare, kuzhina, lavanteri, mirëmbajtja e tyre. 
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NS - 3 Impiante ngritese dhe transportues (ashensorë, shkallë lëvizëse,transportues) 
NS – 4 Punirne rifiniture të muraturës dhe të lidhura me to, rifiniture me materiale 
druri, plastik, metaiik dhe xhami dhe rifiniture të natyrës teknike ndërtuese. NS - 5 
Impianta të sinjalistikës ndriçuese të trafikut. NS - 6 Sinjalistika rrugore jo 
ndriguese. NS - 7 Barrierra dhe mbrojtje rrugore. NS - 8 Ndërtime parafabrikat 
betoni, struktura metalike dhe druri. NS -9 Punime strukturore speciale, struktura 
metalike dhe druri. NS-10 Shtresa dhe mbistruktura special. NS - 11 Punime mbi 
shina dhe traversa. NS - 12 Impiante teknologjike, termike dhe të kondicionimit. NS - 
13 Impiante dhe linja telefonie dhe telekomunikacioni. NS - 14 Impiante të 
brëndëshme, elektrike, telefoni, radiotelefoni TV etj. NS - 15 Pastrimi i ujrave detare, 
liqenor dhe lumor. NS - 16 Ndërtimi i impaianteve të ujit të pishëm dhe pastrimit te 
tij. NS - 17 Ndërtimi i impianteve të grumbullimit dhe trajtimit të mbetjeve urbane. 
NS - 18 Punirne topogjeodezike. NS - 19 Sisteme kundra zhurmës në infrastrukture. 
Projektim – mbikëqyrje - kolaudim punime pyllëzimi, gjelbërimi dhe kultivimi 
bimësh bujqësore. b)Konsulence e shërbimeve tekniko - ligjore të fushës ndërtim – 
projektim – mbikëqyrje - kolaudimit.  c)Ekspertiza tekniko - ligjore të fushës ndërtim 
– projektim – mbikëqyrje - kolaudimit.  d)Vlerësim pasurish të palujteshme e të 
lujteshme (Sipas kategorive në licensat profesionale përkatëse), e)Në fushën e tregtisë 
import – eksporti, i makinerive e paisjeve montimin e 
gjeneratoreve,stabilizatoresh,elektropompash,panele komandimi,UPS-ve,inverte etj          
import – eksport me shumice dhe pakice, të mallrave industriale, ushqimore, 
bujqësor dhe blegtorale, veshmbathje, konfeksione, prodhime e tregtim të 
materialeve të ndërtimit, inerte, rëre, zhavorr, automjeteve, makinerive, pajisjeve 
hidrosanitare, mobileve, artikujve kozmetike, lëndëve të përpunuara dhe të 
papërpunuara, e bimëve medicinave, të lëndëve drusore, plastike, duraluminit, 
tregtim me pakicë të karburanteve dhe vajrave lubrifikante.   ")         

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

09/11/2016 Numri i ceshtjes: CN-025710-11-16
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i vendimit te asamblese se ortakeve, date 
08.11.2016 ku eshte vendosur: Ndryshimi i emrit te shoqerise.
Emri i subjektit ishte            ("Mbikëqyrës G & L")          u be            (" G & L")         

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

09/06/2017 Numri i ceshtjes: CN-322081-06-17
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitim i vendimit te asamblese se ortakeve date 

http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=039446F6-AE7C-4C51-A6D6-B6A694CCFAF0
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=039446F6-AE7C-4C51-A6D6-B6A694CCFAF0
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=F5A40A9E-90A1-447E-AF2A-D8874C0680B4
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=FE0B772F-8EAA-4466-A0C4-7436F0F08DF5
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=FE0B772F-8EAA-4466-A0C4-7436F0F08DF5
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=BDA81F36-C2A0-4B8C-A9D7-DD58D54F72C1
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07.06.2017, ku eshte vendosur:1. emerimi si administrator i z.Levend Harizi per nje afat 
pese vjeçar;2. administratoret kane te drejte te firmosin veç e veç ose te dy se bashku.  

Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek administratoret:
eshte shtuar administratori:            ("Levend Harizi")                      Nga data 
"07/06/2017             Ne daten "07/06/2022
Kane ndryshuar te dhenat per administratorin:            ("Gramos Skënda")                    , 
Competence ishte                      ("")            u be              ("Administratoret kane te drejte 
te firmosin veç e veç ose te dy se bashku")           

Lista e Dokumenteve:
Vendim i asamblese se pergjithshme
Imazhi i shenjes dalluese te aktivitetit

18/02/2019 Numri i ceshtjes: CN-104232-02-19
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i vendimit të asamblese së ortakëve datë 
15.02.2019 pët ndryshimin e emrit të subjektit.
Emri i subjektit ishte            (" G & L")          u be            ("G & L CONSTRUCTION")         
E-Mail ishte            ("")          u be            ("levendharizi@hotmail.com")         
Emri Tregtar ishte            ("M.G.L")          u be            ("G & L CONSTRUCTION")         

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

12/10/2020 Numri i ceshtjes: CN-600777-10-20
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i vendimit date 07.10.2020 ku eshte vendosur:Te 
shtyje afatin e administratorit te shoqerise Z.Gramoz Skenda per 5 vjet te tjere. 
Administratoret kane te drejte te firmosin veç e veç ose te dy se bashku.  

Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek administratoret:
Kane ndryshuar te dhenat per administratorin:            ("Gramos Skënda")                    , 
Kohëzgjatja ishte                      ("30/06/2021")            u be              ("07/10/2025")           

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

http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=82FB18AA-494C-4BE1-828C-31B53E7B9B65
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=34E396E3-D6A3-47AA-9642-57876151CA2E
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=D94ABF2E-231B-43BF-BFEA-3B972481CCA7
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=D94ABF2E-231B-43BF-BFEA-3B972481CCA7
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=454887E2-7F2D-4ACB-B2CC-796EE6E2A11A
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=82AFBF00-44A3-4CB6-A462-16B0A66F581A
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=EF338107-6428-4C07-A7B3-83976D27FECE
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=EF338107-6428-4C07-A7B3-83976D27FECE
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Datë: 06/08/2021 ____________________
Emri, Mbiemri, Nënshkrimi

(i nëpunësit të sportelit)


