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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) M22723401C

2. Data e Regjistrimit 23/03/2022
3. Emri i Subjektit ""USAlb & Co""
4. Forma ligjore SHPK
5. Data e themelimit 15/03/2022
6. Kohëzgjatja                  Nga: 15/03/2022

7. Zyra qendrore e shoqërisë në Shqipëri Fier Patos  PATOS Lagja "1 Maj", Rruga : "Unaza e Re"; 
Zona Kadastrale 2890, Nr i Pasurise 21/24, Vol 14, Fq 85; 
100.000,008. Kapitali

8.1 Numri i përgjithshëm i kuotave 1,00
9. Objekti i aktivitetit Projekte dhe konsulencë në: fushën e gjeologjisë së kërkimit 

të naftës, gazit dhe ujit. Përgjithësime gjeologjike komplekse 
(të materialeve sejzmike, të rilevimit, gjeokimike, kimiko-
mineralogjike etj), projektim pusesh kërkimi dhe zbulimi në 
rajone konkrete me prespektivë për naftë dhe gaz dhe uje. 
Interpertime të karrotazheve të thellësisë për naftë-gas-ujë,  
mbajtjen e shtresave si dhe për gjëndjen teknike të kollonave 
dhe çimentos, fushën e teknologjisë së shpimit të puseve të 
thellë e shumë të thellë deri në 7000 m, në prerje terigjene 
me presione anormale të larta dhe në prerje flishore e 
karbonatike me konfiguracion të drejtë e deri në 
konfiguracion horizontal të trungut, përvetësimin e shtresave 
produktive naftë-gaz mbajtëse, shfrytëzimin dhe përpunimin 
e rezervave të zbuluara të naftës dhe gazit, likujdimin e 
avarive dhe kapërcimin e komplikacioneve në fushën e 
teknologjisë  së shpimit, nxjerrjes, llogaritje komplekse 
hidraulike në procesin e shpimit dhe nxjerrjes së naftës dhe 
gazit, llogaritje rezervash të naftës, gazit dhe ujit me metoda 
komplekse, i sigurimit nga zjarri  dhe i shuarjes së zjarreve 
eventuale të objekteve të industrisë së naftës dhe gazit. 
transportin, kondicionimin dhe rezervimin e naftës dhe gazit 
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e të nënprodukteve të tyre. Trajtim mjedisor të aktivitetit të 
shpimit të puseve të thellë e shumë të thellë, përvetësimit dhe 
nxjerrjes, transportit të naftës dhe të gazit. Hartimi i 
preventivave për kryerjen e proceseve të studimit, 
projektimit dhe zbatimit në fushën e gjeologjisë, shpimit, 
nxjerrjes, grumbullimit, kondicionimit dhe transportit  të 
naftës dhe gazit. Studim i tregut dhe konjukturave në fushën 
e industrisë së naftës dhe gazit Sherbime per: Kryerje 
procesesh nentokesore ne puset e naftes, sherbime te 
remonteve nentokesore ne puset e nxjerrjes se naftes dhe 
gazit, Kryerje e punimeve intensifikuese dhe remontuese ne 
puset e nxjerrjes se naftes, gazit dhe ujit, Transport me bote 
te lengjeve larese gjate shpimit dhe remonteve ne 
destinacione te ndryshme, Perpunimin dhe transportin per ne 
landfille te shllamrave qe dalin gjate procesit te shpimit dhe 
mbetejeve te tjera te procesit te shpim dhe pervetesim, 
Furnizimin me bazë materiale-teknike për shpimin dhe 
nxjerrjen e naftes dhe gazit, Tregtimi dhe grumbullimi i 
skrapit, përcaktime moshore makro- mikrofaunistike dhe 
sporopolene,  përcaktime të parametrave fiziko-kimik të 
lëngjeve larëse dhe të solucioneve dhe gurit të çimentos, 
analiza komplete  nafte, gazi dhe uji, analiza komplekse të 
bashkëveprimit të lëngjeve larëse me formacionet që 
shpohen, mbylljen e fontanave të hapura e të pa kontrolluara 
të naftës gazit dhe ujit, Njohjen e legjislacionit që ka të bëjë 
me industrinë e naftes dhe gazit, Sigurimi i fuqisë punëtore 
dhe të kualifikuar që kërkohen nga kompani që operojnë në 
industrinë e naftës (të huaja apo të vëndit) për kryerjen e 
operacioneve në industrinë e naftës dhe gazit, Ekspertizë dhe 
auditim  tekniko shkencorë dhe ligjorë  në fushën e naftës 
dhe gazit. Përpilim i softeve kompjuterike për qëllime të 
ndryeshme në kuadrin e industrisë së naftës dhe të gazit. 
Supervizim të: proçeseve të ndryshme teknologjike të 
shpimit dhe nxjerrjes, çimentimit, lëngje larëse, përvetësimit, 
uljes së kolonave të rrethimit, etj. ndërtimit të tubacioneve të 
transportit të naftës dhe gazit, ndërtimit të rezervuarëve të 
naftës dhe nënprodukteve të saj, të çdo kapaciteti. Prodhim i 
: materialeve të nevojshme për industrinë e naftës dhe  gazit. 
Eksport-Import i : Import-eksport i produkteve industriale, 
Tregtimi me shumice dhe pakice i materialeve inerte, 
lendeve djegese, Tregetim pjese kembimi dhe aksesore per 
automjete, mjete te renda me rrota e te dhembezuara qe 
perdoren per levizje dheu, ngritje e punime speciale, anije, 
mjete transportuese e ngarkuese qe perdoren ne porte detare 
hidrovore dhe stacione pompimi, makineri e pajisje qe 
perdoren ne miniera e ne nxjerrjen e naftes, Tregtim me 
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shumice dhe pakice i materialeve hidraulike, materialeve 
elektrike e elektronike, pajisjeve mekanike dhe makinerive te 
ndertimit, produkteve te agrikultures, Tregtim me shumice i 
materialeve te industrise se naftes dhe gazit, Tregtim artikuj 
te ndryshem industriale si instrumenta e vegla pune, 
kushineta, elektroda, artikuj prej celiku, gize, bakri, alumini, 
si tubo, llamarina, profile percjellesa, artikuj prej kaucuku 
dhe PVC, artikuj te gomuar si goma rripa, permistop, 
kimikate, karbit, bentonit, rere kuarcore, solucione 
antikorozive, Shitje dhe sherbim pompa per nafte; Shitje dhe 
sherbim pjese kembimi per pompa nafte Aktivitet ne ndertim 
: Aktivitete ndertimi si dhe investimi ne ndertim,Punime 
ndertimi te cfaredolloj dhe rikonstruksione.
Majlinda Meduli10. Administratori/ët

10.1 Afati i emërimit                Nga: 15/03/2022                Deri: 15/03/2023

11. Procedura e emërimit nëse ndryshon nga 
parashikimet ligjore
11.1 Kufizimet e kompetencave (nëse ka)

Per te gjitha transaksionet ne formen e detyrimeve per 
shoqerine, duke perfshire, por pa u kufizuar te te gjitha 
shpenzimet per shkak te blerjeve, marredhenieve te punes, 
investimeve, huave apo formave te tjera me apo pa kontrate 
te shkruar, administratori do te veproje me miratim paraprak 
te asamblese se pergjithshme te shoqerise.
 NJAZI LAZE12. Eksperti/ët Kontabël (nëse ka)

12.1 Afati i emërimit                Nga: 15/03/2022                Deri: 15/03/2023
13. Ortakët BardhiMeli

13.1 Vlera e kapitalit                Para: 100.000,00                Natyre: 
13.2 Numri i pjesëve 1,00
13.3 Pjesëmarrja në përqindje (%) 100,00

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

15. Të dhëna që njoftohen  vullnetarisht

Emri Tregtar: ""USAlb & Co""
E-Mail: fin.usalbco2022@gmail.com  
Telefon: 0694048544  

16. 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

http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=AB6F8C8B-857B-4F67-A477-12C1F884AA3A
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=A2234A9C-CE0C-4E43-881C-5A0D52505463
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=66BC10E4-E811-45C1-84E8-9642E7EF4137
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Regjistrimi Fillestar: CN-877699-03-22

HISTORIKU I REGJISTRIMIT

Data e 
regjistrimit

Ndryshimi i te dhenave te regjistruara

25/03/2022 Numri i ceshtjes: CN-882575-03-22
Arsyet e hapjes se ceshtjes: Depozitimi i kerkeses se administratorit, date 24.03.2022 ku 
eshte kerkuar : Ndryshimi i te dhenave vullnetare. 
Telefon ishte            ("0692059651")          u be            ("0694048544")         
E-Mail ishte            ("bardhimeli@gmail.com")          u be            
("fin.usalbco2022@gmail.com")         

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

Datë: 10/03/2023 ____________________
Emri, Mbiemri, Nënshkrimi

(i nëpunësit të sportelit)

http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=91E79475-B897-4708-952B-8C04DDD36348
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=863A18DD-196F-45D4-A182-C17950E25EEE
http://www.qkb.gov.al/umbraco/Surface/SearchSurface/DownloadDocument?documentCode=863A18DD-196F-45D4-A182-C17950E25EEE

