REPUBLIKA E SHQIPERISE
ENTI RREGULLATOR I E NERGJISE
Sekretaria

________________________________________________________________
Nr_____ Prot
Tiranë __.06 .2017
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 Merkure , datë 07 .06.2017
ora 12:00 zhvillohet mbledhja e Bordit te ERE-s sipas këtij rendi dite:

1. Ne lidhje me fillimin e procedurave për miratimin e Draft-Rregullores së
Procedurave për Lidhjet e Reja dhe modifikimin e lidhjeve ekzistuese me
Rrjetin e Transmetimit; Marrëveshjes së Operimit në Rrjetin e Transmetimit
ndërmjet OST sh.a. dhe Përdoruesit si dhe Marrëveshjes së Lidhjes në
Rrjetin e Transmetimit ndërmjet OST sh.a. dhe Përdoruesit. (Drejtorite
Teknike).
2. Ne lidhje me fillimin e procedurës për shqyrtimin e kërkesës së shoqërisë
“Diteko“ sh.p.k, për lënien peng të aseteve që i shërbejnë aktivitetit për të
cilin është licencuar e që janë objekt miratimi nga ERE, në favor të “Bankës
Kombëtare Tregtare” sh.a. (Drejtoria e Licensimit)
3. Ne lidhje me fillimin e procedurës për liçensimin e shoqërisë “Albpetrol”
sh.a., në aktivitetin e Tregtimit të Energjisë Elektrike ( Drejtoria e
Licensimit)
4. Fillimin e procedurës për liçensimin e shoqërisë “Albpetrol” sh.a., në
aktivitetin e furnizimit të Energjisë Elektrike (Drejtoria e Licensimit)
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5. Ne lidhje me rinovimin licencën e shoqërisë “Kurum International” sh.a në
aktivitetin e furnizimit të energjisë elektrike (Drejtoria e Licensimit)
6. Ne lidhje me miratimin e kerkeses se shoqerise “Lengarica & Energy “
sh.p.k , per vendosje peng te aseteve ne favor te Bankave : Green For
Grouth Southeast Europe S.A ( G G F),Oesrerreeichische Entwicklungbank
AG (OeEB), per efekt te marrjes te nje kredie afatgjate (Drejtoria e
Licensimit)
7. Mbi fillimin e procedurave per percaktimin e cmimit te blerjes se energjise
elektrike te prodhuar nga burimet e vogla te rinovueshme nga dielli dhe era (
Drejtorite Teknike)

8. Lidhur me Miratimin e Tarifës Provizore të Transmetimit të Gazit Natyror
( Drejtorite Teknike)

Kryetari i ERE-s
Petrit AHMETI
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