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

M01314058I

4. Forma ligjore

14/01/2020
C.I.S.M. MENSITIERI (Centro Medico Sessuologico
Italiano)
SHPK

5. Data e themelimit

13/01/2020

6. Kohëzgjatja

Nga: 13/01/2020
Tirane Tirane TIRANE Rruga "Besim Fagu", Nr. 15,
Tirane, Shqiperi
10.000,00

3. Emri i Subjektit

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

1,00
Sherbimet mjekesore, etj. (Konsultime dhe vizita urologjike
dhe urogynekologjike me personel shume te specializuar dhe
te perzier, d.m.th. italiane dhe shqiptare per te garantuar nje
pergjigje sa me te kenaqshme sa i perket cilesise dhe
kompetences, per te promovuar nje edukim te* shendetshem
dhe te pergjegjshem te seksit mashkull, femer, per te
promovuar projekte sociale dhe shkollore, ne kompani me
qellim parandalimin e sjelljes seksuale te rrezikshme dhe te
rrezikshme si psikologjike, fiziologjike dhe juridike dhe
sjellje, per te promovuar mireqenien dhe shendetin ne fushen
seksuale per shkak te katastrofise se popullates duke filluar
nga femijeri ne moshe te moshuar, krijoni nje Observator te
perhershem ne TIRANE te sjelljes se sjelljes ne fushen
seksuale me qellim te parandalimit, zvogelimit dhe zgjidhjes
se vendit ku te gjitha efektet, patologjite dhe rreziqet jane te
mundshme pas nje njohuri te dobet te fushes seksuale,
zvogeloni patologjite varesite psikike, negative te sjelljes dhe
seksit\ rrezikshme per shendetin e individit, ciftit dhe
shoqerise ne pergjithesi per te promovuar pergjigje te
barabarta, te shendetshme, te qendrueshme dhe te balancuara
duke respektuar te drejtat e te gjithe individeve te perfshire
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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. Ortakët

ne keto aktivitete pa diskriminuar asnje lloj, duke koordinuar
me spitalet publike dhe private per te zvogeluar ngarkesen e
punes dhe shpenzimet e sistemit shendetesor shqiptar ne kete
fushe dhe te ministrise se shendetesise ne pergjithesi.,
monitorimin dhe luftimin e dhunes me baze gjinore ne
ve9anti dhe 9do forme dhune ndaj kategorive me te dobeta
dhe me te ekspozuara sociale: femijet, gra te reja dhe te
moshuara, te moshuar, emigrants, me aftesi te kufizuara, te
semure mendore, te papune, prostitucion te femijeve, pas
rritjes se qendres si ne aspektin ekonomik, teknologjik,
logjistik dhe personel, nje pjese e qendres kushtuar analizes
se laborator specifik per seksualitetin, nje pjese do t'i
kushtohet terapive psikologjike per rehabilitimin dhe
mbeshtetjen. Dhe jepen keshilla nese eshte e nevojshme dhe
nje pjese per te operuar ne fushen e mjekesise seksuale
urgjente me qellim te* zgjidhjes ose trajtimit te kushteve
patologjike ne nje menyre me rreptesisht mjekesore ne te
ardhmen e afert per shendetin ose mireqenien e vete
individit, permes ndihme e teknologjise se sofistikuar dhe
mbeshtetje farmakologjike, gjithcka do te ndodhe gjithmone
ne nje perspective nder dhe multidisiplinare, me qellim
integrimin e njohurive te disa profesionisteve shqiptare dhe
te huaj.
Maringlen De Iudicibus
Nga: 13/01/2020

Deri: 13/01/2025

MaringlenDe Iudicibus

12.1 Vlera e kapitalit

Para: 10.000,00

12.2 Numri i pjesëve

1,00

12.3 Pjesëmarrja në përqindje (%)

100,00

Natyre:

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

14. Të dhëna që njoftohen vullnetarisht

15. Statusi:

Emri Tregtar: C.I.S.M. MENSITIERI (Centro Medico
Sessuologico Italiano)
E-Mail: maringlendeiudicibus@alice.it
Telefon: 0692088045
Pezulluar
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Lista e Dokumenteve:
Statuti (nese eshte hartuar si dokument i ndryshem nga akti i themelimit)
Akti i themelimit
Mandati bankar ose vertetimi i noterit per pagesen e kapitalit ne para - (nese kapitali eshte paguar)
Regjistrimi Fillestar: CN-450094-01-20

HISTORIKU I REGJISTRIMIT
Data e
regjistrimit
14/09/2020

Ndryshimi i te dhenave te regjistruara
Numri i ceshtjes: CN-587674-09-20
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i vendimit, datë 08.09.2020 ku është vendosur:
Pushim i Përkohshëm i Aktivitetit pa afat nga data 08.09.2020.
Statusit ishte
("Aktiv")
u be
("Pezulluar")
Lista e Dokumenteve:

Datë: 30/03/2022

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