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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)

L98722401P

2. Emri i subjektit Mariglen Bregu

3. Forma ligjore Person Fizik

4. Data e regjistrimit 22/01/2019

5. Fusha e veprimtarisë Servis per riparime automjetesh te te gjitha llojeve dhe tipave 
te ndryshme, duke perfshire autovetura dhe makina te cdo 
tonazhi, shitjiblerje te mjeteve motorrike, pjese kembimi te 
reja dhe te perdorura , import-eksport, tregetim me shumice e 
pakice te mallrave te ndryshem, pjese nderrimi, autogoma, 
bateri, vajra lubrifikant, lavazho, materale qe nevojiten ne 
fushen e ndertimit, import dhe eksport me shumice dhe 
pakice i mallrave e materialeve industiale e paisjeve  dhe 
makinerive teknologjike, sherbime qe lidhen ne fushen e 
mirembajtjes se sinjalistikes, vijezime te rrugeve, vendosje te 
tabelave te sinjalistikes rrugore si dekor, ndricim dhe 
sinjalizim urban, sherbime qe lidhen ne fushen e ndertimit, 
material ndertimi, makinerindertimi, vegla pune dhe 
materiale elektrike.

6. Vendi i ushtrimit të aktivitetit Berat Çorovode  COROVODE Lagjja Hasan Seitaj, Rruga 
Arkitekt Kasëmi, ndertese 1-kateshe, perball karburant 
Kastratit. 

7. Vende të tjera të ushtrimit të aktivitetit

8. Të dhëna që njoftohen vullnetarisht E-Mail: gelo.brego@icloud.com  
Telefon: 0693873464  

9. Statusi Aktiv

Lista e Dokumenteve:
Dokumenti i autorizimit

http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=EEB9EB8C-C837-4855-A32B-76B38359F106
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Regjistrimi Fillestar: CN-072685-01-19

HISTORIKU I REGJISTRIMIT

Data e 
regjistrimit

Ndryshimi i te dhenave te regjistruara

11/01/2021 Numri i ceshtjes: CN-642023-01-21
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Ndryshim objekti veprimtarie dhe ndryshim adrese kryesore
Objekti ishte            ("Servis makinash, shitje artikuj te ndryshem per makina.")          u be            
("Servis makinash, shitje artikuj te ndryshem per makina, bateri, vajra, goma dhe 
pjese kembimi.")         

Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme ne Adresat e Aktivitetit:
eshte Shtuar Adresa: "Berat;         SKRAPAR;         Çorovode;         ;         
COROVODE;         Lagjja Hasan Seitaj, Rruga Arkitekt Kasëmi, ndertese 1-kateshe, 
perball karburant Kastratit.;         "
eshte Hequr Adresa: "Berat;         SKRAPAR;         Çorovode;         ;         COROVODE;         
Lagjja Hasan Seitaj, rruga Arkitekt Kasëmi, ndertese 1-katshe, prane Njesis 
Administrative Qender.;         "

Lista e Dokumenteve:

29/01/2021 Numri i ceshtjes: CN-651897-01-21
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Shtimi i objektit te veprimtarise.
Objekti ishte            ("Servis makinash, shitje artikuj te ndryshem per makina, bateri, 
vajra, goma dhe pjese kembimi.")          u be            ("Servis per riparime automjetesh te 
te gjitha llojeve dhe tipave te ndryshme, duke perfshire autovetura dhe makina te cdo 
tonazhi, shitjiblerje te mjeteve motorrike, pjese kembimi te reja dhe te perdorura , 
import-eksport, tregetim me shumice e pakice te mallrave te ndryshem, pjese 
nderrimi, autogoma, bateri, vajra lubrifikant, lavazho, materale qe nevojiten ne 
fushen e ndertimit, import dhe eksport me shumice dhe pakice i mallrave e 
materialeve industiale e paisjeve  dhe makinerive teknologjike, sherbime qe lidhen ne 
fushen e mirembajtjes se sinjalistikes, vijezime te rrugeve, vendosje te tabelave te 
sinjalistikes rrugore si dekor, ndricim dhe sinjalizim urban, sherbime qe lidhen ne 
fushen e ndertimit, material ndertimi, makinerindertimi, vegla pune dhe materiale 
elektrike.")         

Lista e Dokumenteve:

Datë:07/07/2021
     __________________
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Emri, Mbiemri, Nënshkrimi
(i nëpunësit të sportelit)


