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EKSTRAKT HISTORIK I REGJISTRIT TREGTAR PËR TË 
DHËNAT E SUBJEKTIT “PERSON FIZIK”

GJENDJA E REGJISTRIMIT FILLESTAR

1. Numri unik i identifikimit të subjektit 
(NUIS)

L52911601I

2. Emri i subjektit Alveno Shalari

3. Forma ligjore Person Fizik

4. Data e regjistrimit 11/05/2015

5. Fusha e veprimtarisë Aktivitet për zhvillimin dhe mbikqyrjen e grupit në LR, 
Import eksport, shitje blerje pjese kembimi makinash te 
ndryshme dhe aksesor per to. Servis i automjeteve.Shit-blerje 
makinash. Bar-kafe, restorant.

6. Vendi i ushtrimit të aktivitetit Tirane Tirane  TIRANE Njësia Bashkiake Nr.6, Rruga e 
Kavajës, Godinë 1 Katëshe, në Zonën Kadastrale 8240, 
Nr.Pasurisë 5/301-N5, Nr.5/301-N1, pranë Karburant GULF, 
tek Misto Mame 

7. Vende të tjera të ushtrimit të aktivitetit

8. Të dhëna që njoftohen vullnetarisht E-Mail: shalarivina10@gmail.com  
Telefon:  0693285011 

9. Statusi Aktiv

Lista e Dokumenteve:
Dokumenti i autorizimit

Regjistrimi Fillestar: CN-042378-05-15

HISTORIKU I REGJISTRIMIT

http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=D121A252-FF0C-48C1-9EBC-3B18DAFA0BA2
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Data e 
regjistrimit

Ndryshimi i te dhenave te regjistruara

19/09/2016 Numri i ceshtjes: CN-935049-09-16
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Ndryshim objekt i veprimtarise dhe ndryshim adrese kryesore.
Objekti ishte            ("Aktivitet për zhvillimin dhe mbikqyrjen e grupit në LR")          u be            
("Aktivitet për zhvillimin dhe mbikqyrjen e grupit në LR, Import eksport, shitje 
blerje pjese kembimi makinash te ndryshme dhe aksesor per to")         

Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme ne Adresat e Aktivitetit:
eshte Shtuar Adresa: "Tirane;         TIRANE;         Tirane;         ;         TIRANE;         
Njesia Bashkiake nr.4, Rruga Gogo Nushi, Pallati nr.12, Shkalla 3, Ap.13, Kati 1;         
"
eshte Hequr Adresa: "Gjirokaster;         GJIROKASTER;         Gjirokaster;         ;         
GJIROKASTER;         Lagjja ''18 Shtatori'', Gerhat, Pallati Nr.16, Shkalla 1, Kati 1, 
Ap.12, Zona Kadastrale 8541, Nr. Pasurisë 17/14;         "

Lista e Dokumenteve:
Imazhi i shenjes dalluese te aktivitetit

27/03/2017 Numri i ceshtjes: CN-211556-03-17
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Shtimi i objektit te veprimtarise dhe ndryshimi i adreses 
kryesore te ushtrimit te aktivitetit.
Objekti ishte            ("Aktivitet për zhvillimin dhe mbikqyrjen e grupit në LR, Import 
eksport, shitje blerje pjese kembimi makinash te ndryshme dhe aksesor per to")          u be            
("Aktivitet për zhvillimin dhe mbikqyrjen e grupit në LR, Import eksport, shitje 
blerje pjese kembimi makinash te ndryshme dhe aksesor per to. Servis i 
automjeteve.")         

Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme ne Adresat e Aktivitetit:
eshte Shtuar Adresa: "Tirane;         TIRANE;         Tirane;         ;         TIRANE;         
Njesia Administrative nr.5, Rruga "Shkelqim Fusha", pallat kati i perdhe me 
nr.pasurie 102/6, zona kadastrale 3292, Selite;         "
eshte Hequr Adresa: "Tirane;         TIRANE;         Tirane;         ;         TIRANE;         Njesia 
Bashkiake nr.4, Rruga Gogo Nushi, Pallati nr.12, Shkalla 3, Ap.13, Kati 1;         "

Lista e Dokumenteve:
Imazhi i shenjes dalluese te aktivitetit
Dokumenti i autorizimit

http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=3B81A0AE-038F-4404-AEC3-23FB884A7A99
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=F7AFA175-3F53-48C9-95D3-6FB24A29AB6A
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=6EE965CA-CCEE-47BB-B22E-70605B8CD148
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30/06/2017 Numri i ceshtjes: CN-351145-06-17
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Ndryshim adrese kryesore dhe ndryshimi i numrit te telefonit.  
Telefon 1 ishte            ("0697890713")          u be            ("0693285011")         

Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme ne Adresat e Aktivitetit:
eshte Shtuar Adresa: "Tirane;         TIRANE;         Tirane;         ;         TIRANE;         
Njësia Bashkiake Nr.6, Rruga e Kavajës, Godinë 1 Katëshe, në Zonën Kadastrale 
8240, Nr.Pasurisë 5/301-N5, Nr.5/301-N1, pranë Karburant GULF, tek Misto Mame;         
"
eshte Hequr Adresa: "Tirane;         TIRANE;         Tirane;         ;         TIRANE;         Njesia 
Administrative nr.5, Rruga "Shkelqim Fusha", pallat kati i perdhe me nr.pasurie 102/6, 
zona kadastrale 3292, Selite;         "

Lista e Dokumenteve:
Dokumenti i autorizimit

09/02/2018 Numri i ceshtjes: CN-663146-02-18
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Ndryshim i objektit të veprimtarisë.
Objekti ishte            ("Aktivitet për zhvillimin dhe mbikqyrjen e grupit në LR, Import 
eksport, shitje blerje pjese kembimi makinash te ndryshme dhe aksesor per to. Servis i 
automjeteve.")          u be            ("Aktivitet për zhvillimin dhe mbikqyrjen e grupit në 
LR, Import eksport, shitje blerje pjese kembimi makinash te ndryshme dhe aksesor 
per to. Servis i automjeteve.Shit-blerje makinash")         

Lista e Dokumenteve:
Imazhi i shenjes dalluese te aktivitetit

09/11/2018 Numri i ceshtjes: CN-002487-11-18
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Shtimi i objektit te aktivitetit. Deklarimi i adreses elektronike.  
E-Mail ishte            ("")          u be            ("shalarivina10@gmail.com")         
Objekti ishte            ("Aktivitet për zhvillimin dhe mbikqyrjen e grupit në LR, Import 
eksport, shitje blerje pjese kembimi makinash te ndryshme dhe aksesor per to. Servis i 
automjeteve.Shit-blerje makinash")          u be            ("Aktivitet për zhvillimin dhe 
mbikqyrjen e grupit në LR, Import eksport, shitje blerje pjese kembimi makinash te 
ndryshme dhe aksesor per to. Servis i automjeteve.Shit-blerje makinash. Bar-kafe, 
restorant.")         

Lista e Dokumenteve:

http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=A747724F-AFD1-4636-8367-25504E12A4B3
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=A2C106A0-1B6D-45AE-B6B9-09590B8F8F73
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Imazhi i shenjes dalluese te aktivitetit

Datë:02/02/2019
     __________________
Emri, Mbiemri, Nënshkrimi
(i nëpunësit të sportelit)

http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=D474BC57-BD82-47A5-966C-2C4C56BBF42C

