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      Sekretaria  

                 

     Nr._______Prot.                                                                                Tiranë, më ______2018 

                                                                           

             

                                                        Njoftim 

 

 

Në zbatim të nenit 13 të Ligjit Nr. 43/2015, “Për Sektorin e Energjisë Elektrike”; nenit 8 të 

Rregullores për Organizimin dhe Funksionimin e Brëndshëm të Entit Rregullator të Energjisë të 

miratuar me Vendimin Nr. 141, datë 24.12.2008 dhe nenit 11 të “Rregullores per 

Organizimin,Funksionimin dhe Procedurat e ERE-s”   miratuar me Vendimin e Bordit të ERE 

-s Nr.96 datë.17.06.2016,njoftojme se ditën e mërkurë , datë 10 .01.2018, ora  10 :00  

zhvillohet mbledhja e Bordit te ERE-s  sipas këtij rendi dite: 

 

 

 

 

1. Ne lidhje me  shtyrjen e afatit te vlefshmerise se licensave per prodhimin e energjise 

elektrike nga parqet eolike ( Drejtoria e Licensimit dhe Monitorimit) 

 

2. Miratimi i Liçenses Tip të aktivitetit të shperndarjes të Gazit Natyror( Drejtorite 

Teknike) 

 

3. Miratimi i Liçenses Tip të aktivitetit të transmetimit të Gazit Natyror( Drejtorite 

Teknike) 

 

4. Miratimin e  kërkesës së shoqërisë “Hydro Power Plant of Korça” sh.p.k për vendosje të 

hipotekës mbi sendet e paluajtshme të shoqërisë (Drejtoria e Licensimit dhe 

Monitorimit) 

 

5. Miratimin e  kërkesës së shoqërisë “HEC-i Dragostunje” sh.p.k., për lënien peng të 

aseteve të luajtshme dhe të paluajtshme në favor të bankës “Societe Generale Albania” 

sh.a.  ( Drejtoria e Licensimit dhe Monitorimit) 

 

6. Fillimin e  procedurës për shqyrtimin e kërkesës së shoqërisë “LENGARICA & 

ENERGY“ sh.p.k., për vendosje të Hipotekës mbi pasuritë që disponon, në favor të 

Intesa Sanpaolo Bank Albania sh.a.( Drejtoria e Licensimit dhe Monitorimit) 
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7. Fillimin e  procedurës për shqyrtimin e kërkesës së shoqërisë “M.T .C“ sh.p.k., për lënie 

peng asetesh ( Drejtoria e Licensimit dhe Monitorimit). 

 

8. Fillimi i procedurës për licensim në aktivitetin e prodhimit të energjisë elektrike të 

shoqerisë “Alesio 2014 sh.p.k “( Drejtoria e Licensimit dhe Monitorimit). 

 

9. Shqyrtimin e kërkesës së shoqërise ALBGAZ sh.a për shtyrjen e afatit të kontratës së 

transmetimit të gazit natyror të lidhur mes Albpetrol sh.a  dhe Albgaz sh.a ( Drejtoria 

Juridike dhe Mbrojties se Konsumatorit )   

 

10. Për miratimin  e “Kushteve të përgjithshme të kontratës së shërbimit universal  të 

furnizimit me energji elektrike për klientët fundorë”( Drejtoritë Teknike) 

 

11. Miratimin e Rregullave për përcaktimin e formatit të të dhënave dhe procedurën për 

aksesin e furnizuesve ndaj të dhënave të Operatorit të Shpërndarjes së Energjisë 

Elektrike ( Drejtoritë Teknike) 

 

12. Fillimin e procedurës për miratimin e “Rregullores për mbrojtjen e informacionit 

konfidencial ( Drejtoritë Teknike) 

 

13. Miratimin e  Rregullores së procedurave të paraqitjes së planit të investimeve nga 

operatorët e transmetimit dhe shpërndarjes së gazit natyror( Drejtoritë Teknike) 

 

 

 

 

 

KRYETARI 

 

          Petrit Ahmeti 
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