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)
2. Data e Regjistrimit

L81315015O
15/01/2018

3. Emri i Subjektit

CIVIL CONS

4. Forma ligjore

SHPK

5. Data e themelimit

05/01/2018

6. Kohëzgjatja

Nga: 05/01/201804/01/2028
Gjirokaster Gjirokaster GJIROKASTER Rruga "18
Shtatori", Qender Biznesi, hyrja 1, kati i 2-te, zyra 4, pasuria
nr.15/59+ 1-2
1.000,00

7. Zyra qendrore e shoqërisë në Shqipëri
8. Kapitali
8.1 Numri i përgjithshëm i kuotave
9. Objekti i aktivitetit

2,00
Studim - Projektim, Supervizim, Mikqyrje - Kolaudim,
Konsulence Teknike, Studim, Projektim, Mbikqyrje,
kolaudim per ndertim e zbatim te veprave ndertimore te te
gjitha llojeve sipas legjislacionit Shqiptar. Studime
urbanistike te te gjitha llojeve, Sherbime ne planifikim
urban. Projektim, ndertim montim, zbatim e rikostruksion te
godinave te te gjitha llojeve, rruge te cdo kategorie,
autostrada, mbikalime, hekurudha, tramvai, metro, pista
aeroportuale, punime nentokesore, ura e vepra arti,
ujesjellesa, gazsjellesa, vajsjellesa, vepra kullimi e vaditje,
ndertime hidroteknike, mbrojtje lumore, sistemime
hidraulike e bonifikime, barriera dhe mbrojtje lumore diga,
damba, tunele. Ndertime stacione elektrike, linja te tensionit
te larte, te ulet e te mesem dhe shperndarjen e energjise.
Ndertim idrosanitare, kuzhina, lavanteri e mirembajtjen e
tyre. Impjante ngritese transportuese. Ndertime parafabrikat,
beton arme, struktura metalike e druri. Impjante
teknologjike, termike e kondicinimi. Impjante e linja
telefonie dhe tekomunikacioni. Impjante te brendshme
eletrike, telefonike, radiotelefoni etj. Impjante te sinjalistikes
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10. Administratori/ët
10.1 Afati i emërimit
11. Procedura e emërimit nëse ndryshon nga
parashikimet ligjore
11.1 Kufizimet e kompetencave (nëse ka)
12. Administratori/ët
12.1 Afati i emërimit
13. Procedura e emërimit nëse ndryshon nga
parashikimet ligjore
13.1 Kufizimet e kompetencave (nëse ka)
14. Ortakët

rrugore te trafikut, sinjalistika rrugore jo ndricuese.
Investime ne ndertime civile, pallate, ne ndertim turistike.
Hapjen e agjensive imobilare. Transport mallrash e
udhetaresh e pika servisi per automjetet. Import-eksport
sipas legjislacionit. Ndermarje ndertimi per vete dhe per te
trete ne kryrjen e veprimtarive ndertimore, ndertime civile,
industriale, bujqesore, turistike dhe kompletimi me
instalimet elektrike, elektronike etj. qe lidhen me to.
Vleresim te pasurive te paluajtshme dhe objekteve
industriale.
Afërdita Pitikoja
Nga: 31/01/2020

Administratorja e Shoqerise do te mbuloje detyrat
funksionale vetem per fushen e mjedisit.
Novrus Bejkaj
Nga: 09/09/2020

Deri: 09/09/2025

Administratori i ri i shoqerise ka te gjitha te drejtat
funksionale qe i dikton ligji, si dhe te gjtha veprimet
bankare.
DevidDedja

14.1 Vlera e kapitalit

Para: 500,00

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

Deri: 31/01/2025

Natyre:

KristinaÇakalli

15.1 Vlera e kapitalit

Para: 500,00

15.2 Numri i pjesëve

1,00

15.3 Pjesëmarrja në përqindje (%)

50,00

Natyre:

- 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: CIVIL CONS
Web site: www.civilcons.ltd@gmail.com
E-Mail: civilcons.ltd@gmail.com
Telefon: 0672059943
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18. Statusi:
Aktiv
Lista e Dokumenteve:
Dokumenti i autorizimit
Statuti (nese eshte hartuar si dokument i ndryshem nga akti i themelimit)
Regjistrimi Fillestar: CN-626842-01-18

HISTORIKU I REGJISTRIMIT
Data e
regjistrimit
25/09/2018

Ndryshimi i te dhenave te regjistruara
Numri i ceshtjes: CN-949826-09-18
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i vendimit te Asamblese se Ortakeve, date
13.09.2018 per ndryshim adrese kryesore
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme ne Adresat e Aktivitetit:
eshte Shtuar Adresa: "Tirane;
TIRANE;
Tirane;
;
TIRANE;
Njesia Bashkiake nr 9, Rruga Don Bosko, Pallati 10 (Shekulli), Hyrja A, Ap 66, Zyra
1;
"
eshte Hequr Adresa: "Tirane;
TIRANE;
Tirane;
;
TIRANE;
Rruga
Bilal Sina, Pallati Salillari, Shkalla 3, Ap. 6, Zyra Nr. 1;
"
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

09/01/2019

Numri i ceshtjes: CN-056919-01-19
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i Vendimit Nr.02., datë 28.12.2018, të Asamblesë
së Ortakëve, ku është vendosur: Riemërimi i Administratorit të Shoqërisë.
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek administratoret:
Kane ndryshuar te dhenat per administratorin:
("Korab Aliko")
, Nga
Data ishte
("05/01/2018")
u be
("01/01/2019")
Kane ndryshuar te dhenat per administratorin:
("Korab Aliko")
,
Kohëzgjatja ishte
("31/12/2018")
u be
("01/01/2021")
Lista e Dokumenteve:
Dokumenti i autorizimit
Vendim i asamblese se pergjithshme
Mandati bankar ose vertetimi i noterit per pagesen e kapitalit ne para - (nese kapitali eshte
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paguar)
22/07/2019

Numri i ceshtjes: CN-260930-07-19
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i vendimit, datë 05.07.2019 për emërimin si
administrator z. Aleksandër Nakuçi. Depozitimi i kontratës së dhurimit të 100% të kuotave
të shoqërisë, datë 05.07.2019. Depozitimi i vendimit, datë 05.07.2019 ku është vendosur : dhurimi i 100% të kuotave të shoqërisë nga ortaku Korab Aliko në favor të Drilona Aliko
(përkatësisht 50%të kuotave) dhe nga ortaku Lefter Gështenja në favor të Sadete
Gështenja (përkatësisht 50%të kuotave).
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek ortaket individ:
eshte shtuar ortaku:
("Drilona Aliko")
Numri i aksioneve "1,00
Perqindja ne kapital "50,00
Kontributi ne para "500,00
eshte shtuar ortaku:
("Sadete Gështenja")
Numri i aksioneve "1,00
Perqindja ne kapital "50,00
Kontributi ne para "500,00
eshte larguar ortaku:
("Korab Aliko")
eshte larguar ortaku:
("Lefter Gështenja")
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek administratoret:
eshte shtuar administratori:
("Aleksandër Nakuçi")
"05/07/2019
Ne daten "05/07/2021
eshte larguar administratori:
("Korab Aliko")

Nga data

Lista e Dokumenteve:
Vendim i asamblese se pergjithshme
Transferim i kuotave te kapitalit
Mandati bankar ose vertetimi i noterit per pagesen e kapitalit ne para - (nese kapitali eshte
paguar)
06/02/2020

Numri i ceshtjes: CN-462309-01-20
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i Vendimeve të Asamblesë së ortakëve të
shoqërisë, datë 31.01.2020, ku është vendosur: Emërimi i Znj.Aferdita Pitikoja si
administratore e shoqërisë dhe drejtuese teknike për një periudhë 5 vjeçare.
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek administratoret:
eshte shtuar administratori:
("Afërdita Pitikoja")
"31/01/2020
Ne daten "31/01/2025

Nga data

Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme te drejtuesit teknik:
eshte shtuar anetari:
("Afërdita Pitikoja")
Nga data "31/01/2020
Ne daten "31/01/2025
Lista e Dokumenteve:
Mandati bankar ose vertetimi i noterit per pagesen e kapitalit ne para - (nese kapitali eshte
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paguar)
Vendim i asamblese se pergjithshme
24/07/2020

Numri i ceshtjes: CN-528977-06-20 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA
FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitim I pasqyrave Financiare te Vitit 2019
Lista e Dokumenteve:
Civil Cons vendim ortakesh 2019.pdf
Civil Cons 2019 Pasqyra e performancës pasqyra e te ardhurave dhe te shpenzimeve sipas
natyres.xlsx
Civil Cons 2019 Pasqyra e pozicionit financiar.xlsx
Civil Cons shenime spjeguese 2019.pdf

10/09/2020

Numri i ceshtjes: CN-578348-08-20
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i vendimit date 09.09.2020, ku eshte vendosur:
Miratimi i largimit te Aleksandër Nakuçi nga detyra e administratorit dhe emerimin e
Novrus Bejkaj.
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek administratoret:
eshte shtuar administratori:
("Novrus Bejkaj")
"09/09/2020
Ne daten "09/09/2025
eshte larguar administratori:
("Aleksandër Nakuçi")

Nga data

Lista e Dokumenteve:
Dokumenti i autorizimit
Mandati bankar ose vertetimi i noterit per pagesen e kapitalit ne para - (nese kapitali eshte
paguar)
Vendim i asamblese se pergjithshme
15/10/2020

Numri i ceshtjes: CN-594281-09-20
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i vendimit të asamblesë së ortakëve Nr. 83 datë
25.08.2020 per miratimin e shitjes së kapitalit nga ortaket Drilona Aliko në masëm 50%
tek ortaku i ri znj.Kristina Çakalli. Shitjen e 50% te kapitalit nga ortakja Sadete Gështenja
tek ortaku i ri z. Devid Dedja. Ndarjen e re te kuotave e cila do te jete Kristina Çakalli 50%
dhe Devid Dedja 50%. Kontratat e shitjes date 25.09.2020.
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek ortaket individ:
eshte shtuar ortaku:
("Devid Dedja")
Numri i aksioneve "1,00
Perqindja ne kapital "50,00
Kontributi ne para "500,00
eshte shtuar ortaku:
("Kristina Çakalli")
Numri i aksioneve "1,00
Perqindja ne kapital "50,00
Kontributi ne para "500,00
eshte larguar ortaku:
("Drilona Aliko")
eshte larguar ortaku:
("Sadete Gështenja")
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Lista e Dokumenteve:
Vendim i asamblese se pergjithshme
Transferim i kuotave te kapitalit
Mandati bankar ose vertetimi i noterit per pagesen e kapitalit ne para - (nese kapitali eshte
paguar)
Dokumenti i autorizimit
03/03/2021

Numri i ceshtjes: CN-667293-03-21
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i vendimit te te asamblese se ortakeve date
02.03.2021 ku eshte vendosur: Ndryshimi i adresës kryesore te ushtrimit të aktivitetit.
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme ne Adresat e Aktivitetit:
eshte Shtuar Adresa: "Tirane;
TIRANE;
Tirane;
;
TIRANE;
Rruga "Bilal Sina", Pallatet Salillari, Pallati 2, Ap 7, zyra 1;
"
eshte Hequr Adresa: "Tirane;
TIRANE;
Tirane;
;
TIRANE;
Njesia
Bashkiake nr 9, Rruga Don Bosko, Pallati 10 (Shekulli), Hyrja A, Ap 66, Zyra 1;
"
Lista e Dokumenteve:
Dokumenti i autorizimit
Vendim i asamblese se pergjithshme
Mandati bankar ose vertetimi i noterit per pagesen e kapitalit ne para - (nese kapitali eshte
paguar)

22/04/2021

Numri i ceshtjes: CN-690565-04-21
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i vendimit date 20.04.2021, ku eshte vendosur,
ndryshimi i kompetencave te perfaqesimit te administratorit te shoqerise.
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme tek administratoret:
Kane ndryshuar te dhenat per administratorin:
("Novrus Bejkaj")
,
Competence ishte
("Administratori i ri i shoqerise ka te gjitha te drejtat
funksionale qe i dikton ligji, me perjashtim te veprimeve bankare. ")
u be
("Administratori i ri i shoqerise ka te gjitha te drejtat funksionale qe i dikton ligji, si dhe
te gjtha veprimet bankare. ")
Lista e Dokumenteve:
Vendim i asamblese se pergjithshme
Mandati bankar ose vertetimi i noterit per pagesen e kapitalit ne para - (nese kapitali eshte
paguar)
Dokumenti i autorizimit

30/04/2021

Numri i ceshtjes: CN-694437-04-21
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i vendimit date 29.04.2021, per ndryshim adrese
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kryesore,
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme ne Adresat e Aktivitetit:
eshte Shtuar Adresa: "Gjirokaster;
GJIROKASTER;
Gjirokaster;
;
GJIROKASTER;
Rruga "18 Shtatori", Qender Biznesi, hyrja 1, kati i 2-te, zyra
4, pasuria nr.15/59+ 1-2;
"
eshte Hequr Adresa: "Tirane;
TIRANE;
Tirane;
;
TIRANE;
Rruga
"Bilal Sina", Pallatet Salillari, Pallati 2, Ap 7, zyra 1;
"
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
05/07/2021

Numri i ceshtjes: CN-733985-07-21
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i kërkesës datë 01.07.2021 ku është vendosur:
Heqjen e drejueses teknik znj. Afërdita Pitikoja. Kërkesë për dorëheqje të ekspertes date
01.07.2021.
Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme te drejtuesit teknik:
eshte larguar anetari:
("Afërdita Pitikoja")
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

27/07/2021

Numri i ceshtjes: CN-755582-07-21 (APLIKIM PER DEPOZITIM PASQYRA
FINANCIARE)
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i pasqyrave financiare për vitin 2020.
Lista e Dokumenteve:
Pasqyra e pozicionit financiar e-albania.xlsx
Vendimi i Asamblese.pdf
Shenimet Shpjeguese.pdf
Pasqyra e performancës (pasqyra e të ardhurave dhe të shpenzimeve) sipas natyres ealbania.xlsx
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Datë: 29/07/2021

____________________
Emri, Mbiemri, Nënshkrimi
(i nëpunësit të sportelit)
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