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REPUBLIKA E SHQIPtRISE 
	

NOTER EDLIRA R. TELHARAJ 
DHOMA KOMBETARE E NOTERISE 

	
ADRESA Rr. "ISMAIL QEMALI, 
PALL. NR. 12, Kt. I - TIRANE" 

DEGA VENDORE TIRANE 
	

TEL: 682072286 

KONTRATE DHURIMI PASURI E 
LUAJTSHME 

(KUOTA KAPITALI) 

Nr. repertori: 2583 
	

Nr. koleksioni: 1177 

Tirane me 18/10/2021 

Ligjet referuese: 

LLigji nr. 7850, date 29/07/1994 Kodi Civil i Rcpublikës g Shqiprisë", i ndryshuar 

2.Ligji nr. 9887, date 10/03/2008 "P& mbrojtjcn c td dhnavc personale", i ndryshuar 

3.Ligji nr. 110, date 20/12/2018 Pär NoterinC" 
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.%t, Para meje Notere EDLIRA R. TELHARAJ, anëtare në Dhomën Kombëtare të Noterisë, Dega 
-' Vendore TIRANE, me zyrë ne adresën Tirane, Rr. "ISMAIL QEMALI, PALL. NR. 12, Kt. I - 

TIRANE", u paraqit personalisht: 

DHURUES: 
Suela Tuci, atësia Ndue, amësia Bardhe, shtetase Shqiptare, lindur në Kurbnesh, Mirditë dhe banuese 
ne Tiranë, me adresë Rr Bajram Curri; Nd. 472/1; H. 1; Ap. 7; Njësia Administrative Nr. 4; Njesia 
Bashkiake Nr. 4; 0000; Tiranë, lindur me 09/12/1981, gjendja civile "e martuar", madhore, me zotësi të 
plotë juridike per të vepruar, per identitetin e te ciles u garantova me Leternjoftim ID nr. 035817617 dhe 
nr. personal II 6209057C. 

PRANUES I DHURIMIT: 

Mirela Baboçi, atësia Ndue, amësia Bardhe, shtetase Shqiptare, lindur në Mirditë dhe banuese në 
TIRANE, me adresë Kongresi I Lushnjës; Nd. 29; H. 1; Ap. 10; Njësia Administrative Nr. 7; Njësia 
Bashkiake Nr. 7; 1023; Tiranë, lindur me 17/07/1977, gjendja civile "e martuar", madhore, me zotësi të 
plote juridike per te vepruar, per identitetin e te dies u garantova me Leternjoftim ID nr. 035737833 dhe 
nr. personal H75717055V. 

le ti/el, ne bate  te Lgiut Nr. 110/2018 dt.20. 12.20 18 "Per Noterine" nenit 761 e t/ues dhe e vijues te Kodit 
Civil, si dhe hg,It Nr. 9901 dt. 14.04.2008 Pfr Tregtaret dhe Shoqeite Tregtare" me /e.erkuan redaktimin e iesaj 
kontrate si zjn: 

TE DHENA TE PARAPRAKE 

a. Shoqëria "PRIMES ALBANL4" sh.p.k, është regjistruar si person juridik ne Qendren 
Kombetare te Regjistrimit te Biznesit me NIPT me nr. L62122020K, ne date 22.09.2016, me 
kapital me vlerë 720.000 lekë (shtateqind e njezete mije leke) dhe ka status aktiv. 

b. Dhuruesi eshte zoterues i 100 % (njeqind) të kapitalit të kësaj shoqerie. 

NENI 1 
Objekti 

	

1.1 	Objekt i kësaj kontrate është kalimi nga Dhuruesi te Pranuesi i Dhurimit i 100% (njeqind) te 
pjeseve te kapitalit të shoqërise, pa kundershperblim dhe pa kusht. 

	

1.2 	Zhveshja e Dhuruesit nga te drejtat dhe detyrimet qe buronin nga qenia pronar mbi 100% 
(njeqind) te pjeseve te kapitalit të shoqerise "PRIMES ALBANL4" shpk, objekt i dhurimit, 
nga momenti i nenshkrimit te kesaj kontrate. 

KONTRATE KALIMI KUOTASH ME DHURIM 

NENI 2 
Kalimi i pronësis 
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2.1 	Me nënshkrimin e kësaj kontrate realizohet kalirni i 100% te pjeseve te kapitalit te shoqerise 
"PRIMES ALBANL4" shpk nga Dhuruesi te Pranuesi i Dhurimit dhe Dhuruesi zhvishet 
nga të drejtat dhe detyrimet që rrjedbin nga pronësia që kishte mbi kete shoqeri. 

2.2 \ Me nënshkrimin e kësaj kontrate Pranuesi i Dhurimit bëhet zotërues i 100 % te pjeseve te 
- 	kapitaht te shoqerise  "PRIMESALBANIA"  shpk, duke marre persiper te gjitha te drejtat 

dhe detyrimet qe burojne nga q 	pronar mbi 1009/6 te aseteve te shoqërise  "PRIMES 
ALBANIA"  shpk, nga momenti i nenshkriniit te kesaj kontrate. 

NENI 3 
Dekiarime tE pa1ve 

	

3.1 	Dhuruesi dekiaron dhe garanton Pranuesin e Dhurimit Se, pjeset e kapitalit te shoqerise, që i 
transferohen Pranuesit te Dhurimit, pa asnje kusht dhe kundershperblim, jane te lira nga cdo 
barrë apo rendesë tjeter, dhe menjëherë lirisht të transferueshme te te tretet dhe mbi to nuk 
ka asnjë te drejtë juridike të të tretëve pervec Pranuesit te Dhurimit. 

	

3.2 	Pranuesi i Dhurimit, dekiaron se e njeh gjendjen e shoqerisë, e pranon transferimin 
nëpërmjet dhurini.it  ne favor te tij, duke marrë përsipër të drejtat dhe detyrimet që do te 
burojnë nga qenia pronar mbi kete pjese te kapitalit, te lindura nga momenti i nenshkrimit te 
kontrates. 

NENI 4 
Data efektive e kontratës 

	

4.1 	Kjo kontratë është e parevokueshme, e pakthyeshme, efektive, e detyrueshme per palet dhe 
trashëgimtarët e tyre, që nga data e nënshkrimit të saj. 

NENI 5 
Zgjidhja e Kontratës 

	

5.1 	Asnjë nga palet nuk mund te zgjidhe në mënyrë të njëanshme këtë Kontratë. 

NENI 6 
Hartimi i Kontratës, aktet bashkëlidhur 

	

6.1 	Kontrata u hartua në 4 (kater) kopje të barazvlershme, në gjuhën shqipe me vlerë të njëjtë 
ligjore. 

	

6.2 	Kjo Kontratë zëvendëson cfarëdolloj marreveshje, kontrate ose çfaredolloj dokumenti tjeter 
dhe është e vetmja Kontrate detyruese per Palët në lidhje me objektin e Dhurimit 

NENI 7 
Legjislacioni I zbatueshëm dhe juridiksioni 

	

7.1 	Kjo Kontratë është hartuar ne bazë të legjislacionit shqiptar dhe konkretisht të Kodit Civil të 
Republikës së Shqipërisë. 

	

7.2 	Të gjitha mosmarrëvesh jet që mund të lindin nga interpretimi ose zbatimi i kushteve të kësaj 
Kontrate, nëse vetë palët me ndihmë juridike vazhdojnë te mos 15 kuptojnë e zbatojnë, si dhe 
në rast se vetë palet nuk gjejne mirëkuptim, mosmarrëveshjet bëhen objekt shqyrtimi dhe 
gjykimi para Gjykatës së Rretbit GjyqCsor Tiranë. 

Ill' III 

NENI 8 
Interpretimi i Kontratés ne tërësi 
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8.1 	cdo kusht apo formulirn qe mund të sjellë paqartësi do t interpretohet në kontekstin e 
tërësisë së Kontratës dhe në këndveshtrimin e qellimitqe i shty-u palët të lidhin këtë 

.1 '. Kontratë. 

1t 	Konrata iu lexua pa/eve me z°'° 	e 10 qarti nga tine Noten U kxuapr/ vetO ayre dhe, pa/at pasi dek/aivjne se 
ate 10 rregul/t e nepftputhje me vu/Inetin e yn tO lire e tep/ote e nenshkruajne nhpranine time. UnE noteja e 

t 	k)h/ioJ reguulisht, nepeiputhje me 4In. 

'----. .-.--. 	
PALET 

DHURUESI 

Suela Tuci 

PRANUES I DHURIMIT 

Mirela Baboçi 

 

 

NOTER 

 

EDLIRA R. TELHARAJ 
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Regjistri i Barrëve Siguruese 

Rr. e Dibes. Qendra e Bizost Ar(, 
Se1via, Kati V 

TtRANE. SHQtPERI 
TELIFAX:355 4 2420005 
TEL:355 4 2420006 
Email: rbsroen-aI.corn 

REZULTATET E KERKIMIT 

Numri i Rezultatit to Kerkimit: 

Data e Rezultatit to Kerkimit: 

Ora e Rezuftatit to Kerkimit: 

LIoji I Kerkimit: 

Numri I Dokurnentit: 

Referenca e Perdoruesit: 

D-20211014113441436 

14.10.202 1 
11:34:41AM 

D-400-577-702 

LISTA E PERSONAVE ME REZULTAT KERKIMI 0 € 
SUELA NDUE TUC[ 
PRIMES ALBANIA SF-I.P.K. 

  

Data e Shtypit 14.10,2021 	 Faqja 1 	e 1 	 Ora e Shtypit 1134:44AM 


