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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) M11622003G

2. Data e Regjistrimit 22/04/2021
3. Emri i Subjektit E.R.A KONSTRUKSION
4. Forma ligjore SHPK
5. Data e themelimit 20/04/2021
6. Kohëzgjatja                  Nga: 20/04/2021

7. Zyra qendrore e shoqërisë në Shqipëri Tirane Tirane  TIRANE Rruga Teodor Keko, Pallat Konfort 
Konstruksion, Shkalla Nr. 1, Kati 1. 
100.000,008. Kapitali

8.1 Numri i përgjithshëm i kuotave 2,00
9. Objekti i aktivitetit Karpenteri, skeleri, suvatim e pllake dhe murature.Ne fushen 

e ndertimit dhe shitjes se banesave te qytetareve, objekte 
industriale, social-kulturore, bujqesore, turistike, hoteleri, 
ujesjellesa, punime restaurime, punime te dheut, murature , 
punime betoni dhe beton arme, punime te shembjes , 
kompletimin me instalime te brendshme objekteve te 
ndertuara, marrjen dhe dhenjen me qira te pajisjeve te 
ndertimit, te mjeteve te transportit per ndertimin dhe 
tregtimin e tyre.  Grumbullim, transportim dhe depozitim i 
dherave dhe mbetjeve te llojeve te ndryshme urbane. 
Germim dheu me punime eventuale murature e beton armeje, 
sistemime, taracime, prishje dhe punime ne toke te germuar. 
Ndertime civile dhe ekonomike, ndertime rruge, asfaltim e 
punime te te gjitha kategorive, ndertime dhe mirmbajtje e 
llojeve te ndryshme, banesa dhe godina social-kulturore. 
Punime per ndertimin dhe mirmbajtjen e rrugeve 
automobilistike dhe infrastruktures rrugore. Ndertime dhe 
mirmbajtje e veprave civile dhe industrial, ndertimin e 
ndertesave publike dhe private, stabilizimin e rreshqitjeve, 
punime restaurimi. Mirmbajtje e ambjenteve te gjelbra 
(sistemim lulishte, vepra arti dhe dekori). Shoqeria kryen cdo 
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lloj veprimtarie te dobishme per arritjen e objektit te saj. 
Kompania gjithashtu mund të kryeje të gjitha transaksionet 
tregtare dhe financiare dhe të zbatoje te gjitha nismat qe 
lidhen me arritjen e objektivave sociale, duke perfshire te 
gjitha aktivitetet qe lidhen me pronen e luajtshme dhe te 
paluajtshme.
Aqif Arapi10. Administratori/ët

10.1 Afati i emërimit                Nga: 20/04/2021                Deri: 20/04/2026
11. Procedura e emërimit nëse ndryshon nga 

parashikimet ligjore
11.1 Kufizimet e kompetencave (nëse ka)

Enirjada Rizaj12. Drejtuesi teknik (nëse ka)
12.1 Afati i emërimit                Nga: 26/04/2021                Deri: 

13. Ortakët EnirjadaRizaj
13.1 Vlera e kapitalit                Para: 20.000,00                Natyre: 
13.2 Numri i pjesëve 1,00
13.3 Pjesëmarrja në përqindje (%) 20,00

- Të përfaqësuarit, (Plotësohet vetëm nëse 
zotëron kuotën si përfaqësues)
14. Ortakët AqifArapi

14.1 Vlera e kapitalit                Para: 80.000,00                Natyre: 
14.2 Numri i pjesëve 1,00
14.3 Pjesëmarrja në përqindje (%) 80,00

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

16. Të dhëna që njoftohen  vullnetarisht

Emri Tregtar: E.R.A KONSTRUKSION
E-Mail: arapienirjada@gmail.com  
Telefon: 0688600830  

17. Statusi: Aktiv
Lista e Dokumenteve:
Mandati bankar ose vertetimi i noterit per pagesen e kapitalit ne para - (nese kapitali eshte paguar)
Statuti (nese eshte hartuar si dokument i ndryshem nga akti i themelimit)

Regjistrimi Fillestar: CN-690436-04-21

HISTORIKU I REGJISTRIMIT

http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=37EED559-1099-443B-854C-2179A7244CEC
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=2C1B2F70-0C0D-4FEA-9792-F2D70492DACF
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Data e 
regjistrimit

Ndryshimi i te dhenave te regjistruara

29/04/2021 Numri i ceshtjes: CN-693744-04-21
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i vendimit, date 26.04.2021 per emerimin e 
Enirjada Rizaj si drejtues teknik.

Kane ndodhur ndryshimet e meposhtme te drejtuesit teknik:
eshte shtuar anetari:            ("Enirjada Rizaj")                      Nga data "26/04/2021

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

Datë: 11/11/2021 ____________________
Emri, Mbiemri, Nënshkrimi

(i nëpunësit të sportelit)

http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=8F14199C-B6AA-4BE9-9BC7-41E418A6D778
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=8F14199C-B6AA-4BE9-9BC7-41E418A6D778
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=44B196AB-D819-4172-A448-9551C628A674

