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Aldenis Çullhaj
Rruga «Muhamet Gjollesha», Tiranë
+355 692055089
a.cullhaj@gmail.com
Shqiptar
21/09/1981

Eksperienca profesionale
Data
Funksioni
Përgjegjësitë kryesore

Emri dhe adresa e
punëdhënësit
Tipi dhe lloji i aktivitetit
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Emri dhe adresa e
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Emri dhe adresa e
punëdhënësit

Nëntor 2018 e ne vijim
Administrator
Administrim i Zyrës, përfaqësim të shoqërisë me klientët, përfaqësim në gjykatë
të çështjeve ligjore dhe menaxhim te klientëve institucione financiare,
përfaqësim dhe konsultim të klientëve të zyrës.
Legus Law & Tax (www.legus.al)
Rr. Sami Frasheri Qendra Metroplo, Kati 2, Zyra 26
Zyrë Konsulence Ligjore -Financiare
Tetor 2016 - Nentor
Administrator
Administrim i Zyrës së Avokatisë, përfaqësim të shoqërisë me klientët,
përfaqësim në gjykatë të çështjeve ligjore dhe menaxhim te klientëeve
insitucione financiare, përfaqësim dhe konsultim të klientëve të zyrës.
ADCA Zyre Avokatie www.adca.al,
Blv.Zogu i Parë, Qendra e Biznesit ‘‘STAR’’, Kati 1C, Tiranë.
Zyrë Avokatie
Shtator 2015 - Shtator 2016
Supervizor
Përfaqësim në gjykatë për dosjet përmbarimore; Përfaqësim me pale debitorë e
kreditore; Përpilim aktesh ligjore; Përfaqësim dhe konsultim të klientëve të
kompanisë; Kontaktim dhe ndërmjetësim me debitorët për shpjegim të
veprimeve përmbarimore drejt zgjidhjes së detyrimit ndaj kreditorit, monitorim
të pagesave nga palët debitorë, koordinim të kolegëve për takim me palët në
vones.
Shërbimi Përmbarimor Star SHPK www.star.com.al,

Tipi dhe lloji i aktivitetit

Data
Funksioni
Përgjegjësitë kryesore

Emri dhe adresa e
punëdhënësit
Tipi dhe lloji i aktivitetit

Data
Funksioni
Përgjegjësitë kryesore
Emri dhe adresa e
punëdhënësit
Tipi dhe lloji i aktivitetit
Data
Funksioni
Përgjegjësitë kryesore

Emri dhe adresa e
punëdhënësit
Tipi dhe lloji i aktivitetit
Data
Funksioni
Përgjegjësitë kryesore

Emri dhe adresa e
punëdhënësit
Tipi dhe lloji i aktivitetit

Blvd Zogu i Pare, Rr. Maliq Muco.
Shërbim Përmbarimor Privat në të gjithë territorin e Republikës së Shqipërisë

Prill 2011 – Shtator 2015
Supervizor
Supervizionim i punës së juristeve dhe udhëzime paraprake; Përfaqësim në
gjykatë për dosjet përmbarimore në ngarkim; Koordinim i strukturave dhe
personave të veçantë me qëllim identifikim të debitorëve; identifikim
pasurish/page/llogari; Koordinim veprimesh dhe qëndrimesh me perfaqësuesve
të kreditorëve; Kontroll i vazhdueshëm i sistemit për evidentimin e eventeve dhe
të dhënave për çdo dosje; Kontaktim dhe ndërmjetësim me debitorët për
shpjegim të veprimeve përmbarimore drejt zgjidhjes së detyrimit ndaj kreditorit.
Përfaqësim dhe konsultim të klientëve të kompanisë.
Shërbimi Përmbarimor Zig SHPK www.zig.al,
Rr “E Kavajes” Qendra biznesit G-Kam.
Shërbim Përmbarimor Privat në të gjithë teritorin e Republikës së Shqipëris;
Konsulenc Ligjore, mbledhje kredivë të këqija etj.
Maj 2010 – Prill 2011
Avokat
Përfaqësim të klientëve dhe mbrojtjen e tyre përballë autoriteteve shtetërore
dhe private në çështje me problematik të ndryshme.
Studio ligjore I.K.L (www.ikl-al.com)
Qendra Tregtare CONDOR, Rr E Kavajes, Tirane
Studio ligjore
Korrik 2007 – Prill 2010
Përgjegjës i çështjeve ligjore për aktivitetin që kryen filiali në Shqipëri.
● Përgjegjës i anës ligjore për veprimtaritë e kompanisë dhe kompanive të
grupit në territorin e Shqipërisë;
● koordinim ligjor i sektorëve të ndryshëm të kompanisë ose kompanive të
grupit, përgatitje dokumentacioni për pjesmarrjen e kompanisë në
tendera;
● përgjegjës ligjor dhe administrativ i zyrave të kompanisë në Tiranë;
● koordinim i veprimtarive ligjore të kompanis ose grupit të kompanive në
marredhëniet me autoritet shtetërore
Filiali në Shqipëri i ASJA ALBANIA S.r.l.
Kompani e huaj (italiane) në fushën e Energjetikës
Dhjetor 2006 – Qershor 2007
Jurist
Përgjegjës i arkivës;
Përpilim i kontratave me klientet dhe bashkëpunëtoret e shoqërisë (p.sh kontratat
me banorët e truallit, furnizuesit etj);
mbajte e kontakteve me noterët e besuar të shoqërisë;
person kontakti i firmes me Gjykatën e Tiranës, Hipotekën, Përmbarimin,etj.
Edal sh.p.k, Tiranë. Shqipëri
Firmë ndërtimi

Data
Funksioni
Pergjegjesite kryesore
Emri dhe adresa e
punëdhënësit

Qeshor 2006 – Nëntor 2006
Jurist në rregjistrimin e shoqërive
Përpunim i të dhënave të personave juridik të regjistruar në Gjykatë.

Data
Funksioni
Përgjegjësitë kryesore
Emri dhe adresa e
punëdhënësi

Qeshor 2005 – Maj 2006
Jurist
Përpilim kontratash me furnitorët, etj.
Elezi sh.p.k, Elbasan, Shqipëri.

Data
Funksioni
Përgjesitë kryesore
Emri dhe adresa e
punëdhënësit

Dhjetor 2004 - Maj 2005
Jurist
Përpilim kontratash me furnitorët, etj.
Shopi Sh.p.k, Elbasan, Shqipëri.

Ministria e Drejtësisë, Tiranë, Shqipëri.

Edukimi dhe formimi
Data
Studimi
Emri dhe lloji i studimeve
Niveli i diplomës

Shtator 1996 – Korrik 2000
Shkolla e mesme e përgjithshme »Dhaskal Todri» Elbasan
Dhaskal Todri, formim i përgjithshëm
Diplomë e shkollës së mesme së përgjithshme

Data
Diploma
Studimi
Emri dhe lloji i studimeve

Tetor 2000 – Korrik 2004
Diplome ne Drejtesi 2004
Jurist i pergjithshem
Fakulteti i Juridik, Universiteti i Tiranës.

Kualifikime te tjera
Formimi gjuhësor

Niveli europian

Angleze
Italiane

Sh.Mirë

Sh.Mirë

Sh.Mirë

Sh.Mirë

E shkruar

Mirë
Sh.Mirë

Aftësi Informatike

Sistemi Operativ Windows: Office, Outlook, Internet Explorer, mirëmbajtje Server,
Instalim Windows XP, Windows 98, Windows Vista, Instalim dhe konfigurim të
programeve bazë dhe profesionale të kompjuterit.

Aktivitete

Nga viti 2015 e në vazhdim agazhuar në mbështetje ligjore te Shoqata e Edukimit
Fizik dhe Sportit Shkollor Tiranë dhe FSHSH.

Aftësi
vetjake

31.03 2007 Titullin “Avokat”, Dhoma Kombëtare e Avokatëve.
Të Kuptuarit
E folur
Dëgjimi
Leximi
Pjesmarrja
Të
në një
shprehurit
bisedë
lirshëm
Mirë
Mirë
Mirë
Mirë

▪ Aftësi administrimi, organizimi, fleksibiliteti dhe nivel të lartë të motivimit;
▪ Aftësi hulumtimi dhe komunikimi me palë, organe të administratës publike
e private;
▪ Aftësi të mira në përpilimin, analizimin të akteve të ndryshme ligjore;

▪ Aftësi në asistim legal dhe keshillim mbi çështje të ndryshme;
▪ Aftësi për të garantuar cilësin, efikasitetin dhe ekselencën e zhvillimit të
detyrave.
▪ Aftësi në komunikimin dhe trajtimin e debitorëve, klientëve të klientëve
të këqinj.
▪ Profilizuar në legjislacionin për shqiptarë pë mbledhjen e kredive të
këqijatë, ekzekutimin e detyrueshëm, të drejtën tregtare, menaxhim dhe
burimet njerzore. Kualifikuar në përpilimin e dokumentacionit për
tendera.

