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________________________________________________________________ 
Nr_____ Prot                                                       Tiranë .11 .2016 
 
                                                          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 14 të Rregullave të Praktikës dhe 
Proçedurave të ERE-s,  njoftojme se ditën e hene , datë  07.11.2016 ora  
10:00 zhvillohet mbledhja e Bordit te ERE-s  sipas këtij rendi dite:  
 
 

 
1. Mbi miratimin e marrëveshjes për shit-blerjen e enegjisë elektrike ndërmjet 

KESH sh.a dhe OSHEE sh.a për tepricat e energjisë elektrike , përfshirë 
tepricat në kushtet e prurjejve te medha ,me qëllim plotësimin e humbjeve 
në rrjetin e shpërndarjes për periudhën kohore 01.07.2016-31,12,2016 ( 
Drejtoritë Teknike) 
 

2. Mbi fillimin e procedurave per kërkesën e shoqërisë “M.C INERTE 
LUMZI” sh..p.k.,  per liçensim në aktivitetin e Prodhimit te Energjise 
Elektrike nga Hec-et “Tuc” dhe “Lumzi “ (Drejtoria e Licensimit dhe 
Monitorimit) 

 
3. Mbi fillimin e procedurave per kerkesen e shoqerise “MC Inerte Lumzi” 

sh.p.k., per licensim ne aktivitetin e Tregtimit te Energjise Elektrike. 
(Drejtoria e Licensimit dhe Monitorimit) 
 
 

4. Mbi kërkesën se shoqërisë “EURON ENERGY” sh.p.k.,  per lenie peng 
asetesh ne favor te Bankes “Societe Generale Albania”sh.a. (Drejtoria e 
Licensimit dhe Monitorimit) 

 

5. Mbi kërkesën se shoqërisë “ENERGAL” sh.p.k.,  per lenie peng asetesh ne 
favor te Bankes “Societe Generale Albania”sh.a.. (Drejtoria e Licensimit dhe 
Monitorimit) 
 

REPUBLIKA E SHQIPERISE 
ENTI RREGULLATOR I ENERGJISE 

Sekretaria  
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6. Mbi kërkesen e OSHEE  sh.a për një ndryshim në Rregullat për Lidhjet e 
Reja ( Drejtoritë Teknike) 

 
7. Informacion, lidhur me subjektet qe kane tejkaluar afatet e paraqitjes 

sedokumentacionit te munguar, te kerkuar nga ERE. (Drejtoria e Licensimit 
dhe Monitorimit) 
 

 
 
 

 

Kryetari  i ERE-s 

 
Petrit  AHMETI 

 

 

Në mungese me porosi 

Adriatik BEGO 


