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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)

M21628039O

2. Data e Regjistrimit 28/04/2022
3. Emri i Subjektit ''HYDROARCH, Dega Shqipëri''
4. Forma ligjore Dege e shoqërisë së huaj
5. Kohëzgjatja                  Nga: 16/02/2022            Deri: 
6. Fusha e veprimtarisë (nëse është e 

përcaktuar)
A) ndertimi i veprave inxhinierike, asnje e perjashtuar, duke 
perfshire te gjitha sherbimet dhe aktivitetet e lidhura, si 
studimet e fizibilitetit, sondazhet, projektet, menaxhimi i 
ndertimit, kolaudimet, testet, vleresimet e kongruitetit 
tekniko-ekonomik, studimet e ndikimit ne mjedis, asistenca 
per administratat publike dhe sherbime te tjera te ngjashme, 
qe i perkasin kompanive inxhinierike te inkorporuara;  B) 
prodhimi, blerja, tregtimi, shitja, instalimi dhe menaxhimi i 
makinerive ose pjeseve te makinerive, impianteve ose 
pjeseve te impianteve per vete ose per te trete; C) mbikeqyrja 
e proceseve teknologjike, menaxhimi, drejtimi, mirembajtja 
dhe trajnimi per instalimin e impianteve teknologjike; D) 
prodhimi, blerja, shitja, instalimi dhe menaxhimi i 
impianteve ose instrumentave per shfrytezimin e energjive 
alternative; E) shitja dhe blerja e te drejtave te shfrytezimit te 
patentave industrial, monopoleve dhe licensave te perdorimit 
ekonomik ne Shqiperi dhe jashte vendit; Objekti vazhdon në 
akte....

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

Tirane Tirane  TIRANE Rruga ''Kajo Karafili'', Pallati i 
Bimbashëve, Nr.1, Shk.1, Ap.2, Tiranë. 

CATELLO MASULLO8. Përfaqësuesi/it ligjor i Degës/Zyrës së 
përfaqësimit
8.1  Afati i emërimit                Nga:  16/02/2022            Deri:  

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

aktivitetit:
11. Të dhëna që  njoftohen vullnetarisht Emri Tregëtar: ''HYDROARCH, Dega Shqipëri''

E-Mail:  e_myftari@yahoo.com 



2

Telefon: 0692079585  

12. Statusi: Aktiv

13. Të dhënat e shoqërisë së huaj
14. Emri i shoqërisë HYDROARCH S.R.L. (sh.p.k)
15. Forma ligjore S.R.L.
16. Kapitali 70.200,00
17. Data e themelimit 15/06/1987
18. Selia
19. Kohëzgjatja                Nga:             Deri: 
20. Përfaqësuesi/it ligjor i shoqërisë së 

huaj
20.1  Afati i emërimit 

CATELLO MASULLO

               Nga:  14/07/2005            Deri:  
21. Kufizimet e kompetencave (nëse ka)

Lista e Dokumenteve:
Vendimi i organit kompetent te shoqerise se huaj per hapjen e deges apo zyres se perfaqesimit ne 
Shqiperi
Statuti (nese eshte hartuar si dokument i ndryshem nga akti i themelimit)
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
Dokumente qe vertetojne gjendjen aktuale te shoqerise dhe faktin nese eshte ne proces likuidimi 
apo falimentimi
Dokumenti i autorizimit

Regjistrimi Fillestar: CN-893903-04-22

HISTORIKU I REGJISTRIMIT

Data e 
regjistrimit

Ndryshimi i te dhenave te regjistruara

Datë:04/05/2022
     __________________
Emri, Mbiemri, Nënshkrimi
     ( i nëpunësit të sportelit)
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