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EKSTRAKT HISTORIK I REGJISTRIT TREGTAR PËR TË 
DHËNAT E SUBJEKTIT “PËR DEGËT OSE ZYRAT E 

PËRFAQËSIMIT TË SHOQËRIVE TË HUAJA”

GJENDJA E REGJISTRIMIT FILLESTAR

1. Numri unik i identifikimit të subjektit 
(NUIS)

M11411013V

2. Data e Regjistrimit 11/02/2021
3. Emri i Subjektit CONSORZIO ATTIVITA INTEGRATE ALBANIA
4. Forma ligjore Dege e shoqërisë së huaj
5. Kohëzgjatja                  Nga: 15/01/2021            Deri: 
6. Fusha e veprimtarisë (nëse është e 

përcaktuar)
a) Ushtrimin e autotransportit për llogari të vet ose për 
llogari të të tretëve, shërbime transporti të shpejta, duke 
përfshirë gjithë aktivitetet e lidhura me të në territor 
kombëtar dhe ndërkombëtar. Aktivitet qiradhënie makinerish 
dhe pajisjesh për pompimin e betonit të armuar dhe ngritje 
speciale për llogari të vet dhe të të tretëve. b) Qiradhënie pa 
shofer të autoveturave, motoçikletave, automjeteve dhe 
avionëve për transportimin e njerëzve dhe të mallrave, 
transportim mallrash me automjete, motoçikleta, me avion 
dhe rimorkio për përdorim privat, transportim jo i 
njëkohshëm i personave dhe mallrave me automjete, 
motoçikletë dhe rimorkio për përdorim personal. c) 
Transport i përzier njerëzish dhe mallrash me automjete, 
motoçikletë, automjete, avionë e rimorkio. d) Transporti i 
njerëzve dhe i mallrave si shërbim nga sheshi për publikun, 
me automjete, motoçikleta, avionë, rimorkio, transporti i 
personave dhe i mallrave si shërbim linje për publikun me 
automjete motorike, motoçikleta, automjete dhe avionë e 
rimorkio. e) Zhvillimin e aktivitetit të blerjes, shitjes, 
importit dhe eksportit të automjeteve, motoçikletave dhe të 
çdo mjeti tjetër që përdoret për qarkullim dhe të avionëve me 
tregtimin e pjesëve përkatëse të këmbimit. f) Kryerjen dhe 
marrjen në sipërmarrje, nënsipërmarrje në menaxhim vetjak, 
për llogari të palëve të treta, ose në koncesion nga shteti, nga 
ente publike dhe private, si në Itali dhe jashtë saj, të 
punimeve të ndërtimit, infrastrukturës, hidraulikës, 
bonifikimit elektrikës, detare, hekurudhës, aeroportit, 
arkeologjike, ujësjellësit dhe kanalizimeve, punime të tokës 
dhe konsolidimi i tyre, agrare, pylltarie dhe të zonave të 
gjelbërta publike, restaurimi i ndërtesave civile, industriale, 
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monumentale, muratura dhe betonarme të tipit aktual dhe të 
veçantë, sisteme teknologjike dhe punime speciale , shenjat 
rrugore dhe siguria, objektet sportive, tubacionet e gazit, 
tubacionet e naftës, ndihma mjedisore dhe siguria në punë, 
ndihma për kompanitë në fushën e tenderëve, koordinimi 
administrativ, kryerja e praktikave tregtare dhe 
administrative; si edhe çdo aktivitet tjetër aksesor ose 
plotësues i aktiviteteve të mësipërme:    

7. Zyra Qendrore e Degës/Zyrës së 
Përfaqësimit në Shqipëri.

Tirane Tirane  TIRANE Rruga Ndre Mjeda, Rezidenca 
"Eagle in Flight”. Ap.20 

Pietro Mantuano8. Përfaqësuesi/it ligjor i Degës/Zyrës së 
përfaqësimit
8.1  Afati i emërimit                Nga:  15/01/2021            Deri:  

9. Kufizimet e kompetencave (nëse ka)
10. Vende të tjera të ushtrimit të 

aktivitetit:
11. Të dhëna që  njoftohen vullnetarisht E-Mail:  ius.mantuano@gmailcom 

Telefon: 0696913049  

12. Statusi: Pezulluar

13. Të dhënat e shoqërisë së huaj
14. Emri i shoqërisë CONSORZIO ATTIVITA INTEGRATE ROMA
15. Forma ligjore Srl
16. Kapitali 40.000,00
17. Data e themelimit 16/03/2012
18. Selia
19. Kohëzgjatja                Nga:             Deri: 
20. Përfaqësuesi/it ligjor i shoqërisë së 

huaj
20.1  Afati i emërimit 

Andrea Marano

               Nga:  16/03/2012            Deri:  
21. Kufizimet e kompetencave (nëse ka)

Lista e Dokumenteve:
Bilancin e shoqërisë për vitin e fundit financiar, mbajtur sipas standardeve të kërkuara në shtetin e 
huaj, nëse shoqëria e huaj ka patur aktivitet për me shume se një vit
Statuti (nese eshte hartuar si dokument i ndryshem nga akti i themelimit)
Vendimi i organit kompetent te shoqerise se huaj per hapjen e deges apo zyres se perfaqesimit ne 
Shqiperi
Dokumentacioni qe verteton regjistrimin e shoqerise (certifikata e regjistrimit ose dokumente te 
ngjashme)
Dokumente qe vertetojne gjendjen aktuale te shoqerise dhe faktin nese eshte ne proces likuidimi 

http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=0ED7E84D-2F86-46BE-B7EF-5B09E13F78EF
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=0ED7E84D-2F86-46BE-B7EF-5B09E13F78EF
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=58319DFB-172E-4765-B8F5-8315B0A66722
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=8CB6048C-6A2C-4609-A587-86B3426EACC6
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=8CB6048C-6A2C-4609-A587-86B3426EACC6
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=7CD9C591-F900-4B67-8559-DE1ACBB54608
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=7CD9C591-F900-4B67-8559-DE1ACBB54608
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=E9F40519-9868-4A2F-97F6-F71185682132
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apo falimentimi

Regjistrimi Fillestar: CN-658041-02-21

HISTORIKU I REGJISTRIMIT

Data e 
regjistrimit

Ndryshimi i te dhenave te regjistruara

23/06/2021 Numri i ceshtjes: CN-726225-06-21
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i vendimit, date 22.06.2021 ku eshte vendosur: 
Pushim i Perkohshem i Aktivitetit pa afat nga data 22.06.2021. 
Statusit ishte            ("Aktiv")          u be            ("Pezulluar")         

Lista e Dokumenteve:
Dokumenti i autorizimit

Datë:25/09/2021
     __________________
Emri, Mbiemri, Nënshkrimi
     ( i nëpunësit të sportelit)

http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=E9F40519-9868-4A2F-97F6-F71185682132
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=F2C5C569-27D4-45E9-9261-47F8A79DBAC9

