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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) M11508017S

2. Data e Regjistrimit 08/03/2021
3. Emri i Subjektit IGR CONS
4. Forma ligjore SHPK
5. Data e themelimit 24/02/2021
6. Kohëzgjatja                  Nga: 24/02/2021

7. Zyra qendrore e shoqërisë në Shqipëri Tirane Tirane  TIRANE Rruga Ali Visha, Pallati Genner 2, 
kati 1 
100.000,008. Kapitali

8.1 Numri i përgjithshëm i kuotave 1,00
9. Objekti i aktivitetit Ndertim objektesh te permasave te ndryshme, shtepi, vila, 

ndertesa shumekateshe ose komplekse pallatesh, punime 
mirembajtje, sherbime fasadash. Ndertim rrugesh dhe urash 
si dhe ndertime portuale dhe rikonstruksionin e tyre, asfaltim 
dhe veshje asfaltimi. Ndertim veprash industriale civile e 
ushtarake, ndertesa banimi, rruge, riparim asfalti, punime 
germimi ,etj ne fushen e ndertimit. Ndertim autostrada, 
superstrada, rruge urbane dhe interurbane, ura, kalime dhe 
mbikalime, etj te kesaj natyre.  Ndertim digash, galeri, 
tunele, ndertim vepra kullimi, ujitje,impiante vaditese, 
punime mbrojtese dhe sisteme hidraulike. Zbatim, projektim 
te ndertimeve civile, ekonomike, punime dheu, sistemim 
taracime, prodhime elementesh te parafabrikuara, betoni e 
beton arme, ndertime civile e turistike, rrugesh, vepra arti, 
hekurudha e kanalizime, punime karperterie, investime ne 
sektorin e energjetikes. Ne fushen e ndertimeve dhe 
montimeve elektrike si dhe veprimtari tregtimi te materialeve 
elektrike me pakice e shumice import-eksport. Prodhimin e 
materialeve te ndertimit, materialeve elektrike, produkteve 
ushqimore, prodhimin e energjise elektrike . Projektim ne 
fushen e ndertimeve. Import - eksport, tregti me shumice dhe 



2

pakice te mjeteve te transportit dhe makinerive te ndryshme. 
Transport mallrash e pasagjeresh. Gjueti sportive. Aktivitet 
minerar dhe pune me lende plasese. Import eksport 
mineralesh, gure derokativ, tregtimin me shumice e pakice e 
tyre. Furnizimin publik me pakice te energjise elektrike dhe 
tregtimin e energjise elektrike.Tregtim materiale hidraulike. 
Sherbime portuale. Veç sa me siper shoqeria mund te kryeje 
çdo lloj aktiviteti tregtar dhe industrial, ne perputhje me 
dispozitat ligjore te legjislacionit Shqiptar dhe te huaj.
Laert Petritaj10. Administratori/ët

10.1 Afati i emërimit                Nga: 24/02/2021                Deri: 24/02/2026
11. Procedura e emërimit nëse ndryshon nga 

parashikimet ligjore
11.1 Kufizimet e kompetencave (nëse ka)

12. Ortakët GeraldRadomi
12.1 Vlera e kapitalit                Para: 100.000,00                Natyre: 
12.2 Numri i pjesëve 1,00
12.3 Pjesëmarrja në përqindje (%) 100,00

- Të përfaqësuarit, (Plotësohet vetëm nëse 
zotëron kuotën si përfaqësues)
13. Vende të tjera të ushtrimit të aktivitetit

14. Të dhëna që njoftohen  vullnetarisht

Emri Tregtar: IGR CONS
E-Mail: gradoni@yahoo.com  
Telefon: 0696911101  

15. Statusi: Aktiv
Lista e Dokumenteve:
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)
Akti i themelimit

Regjistrimi Fillestar: CN-664344-02-21

HISTORIKU I REGJISTRIMIT

Data e 
regjistrimit

Ndryshimi i te dhenave te regjistruara

Datë: 13/10/2021 ____________________
Emri, Mbiemri, Nënshkrimi

http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=AB6DB7A1-B8DA-4385-96FF-380FAEA73DE2
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=B2162055-5DAC-4C2F-8B63-44AC328E9B5C
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=FDBACE3C-585C-41A1-AFE6-D3E2B58627D6
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(i nëpunësit të sportelit)


