REPUBLIKA E SHQIPËRISË
ENTI RREGULLATOR I ENERGJISË
_____________________________________________________
MBLEDHJE E BORDIT TË ENTIT RREGULLATOR TË ENERGJISË
Tiranë më 16.02.2016
Bordi i Entit Rregullator të Energjisë, në mbledhjen e tij të datës 16.02.2016pasi
shqyrtoi relacionet e përgatitura nga drejtoritë teknike të ERE-s mori vendimet si më
poshtë :
• Vendim nr. 13, datë 16.02.2016 “Mbi tarifen fikse te energjisë elektrike, që do
t`u paguhet prodhuesve të energjisë elektrike, nga hidrocentralet për vitin 2016”
• Vendim nr. 14, datë 16.02.2016 , “Për fillimin e procedurave për miratimin e
kërkesës së “Evn Trading” sh.p.k, për heqjen e licensës për aktivitetin e
tregtimit të energjisë elektrike me nr. 179 seria t12 ,miratuar me vendimin nr.
124, datë 29.08.2012 të Bordit Të Komisionerëve të ERE”.
• Vendim nr. 15, datë 16.02.2016,“Për liçensimin e shoqërisë “Përparimi sk”
sh.p.k., në aktivitetin e prodhimit të energjisë elektrike nga hec “Shtika”.
• Vendim nr. 16, datë 16.02.2016,” Për liçensimin e shoqërisë “Perparimi sk”
sh.p.k në aktivitetin e tregtimit të energjisë elektrike”.
• Vendim nr. 17, datë 16.02.2016 , “Për licensimin e shoqërisë “Dragobia
energy” sh.p.k në aktivitetin e prodhimit të energjisë elektrike nga hec-et,
“Ceremi” dhe “Dragobia” me fuqi totale te instaluar 21900 kw”.
• Vendim nr. 18, datë 16.02.2016, “Për licensimin e shoqërisë “Dragobia
Energy” sh.p.k në aktivitetin e tregëtimit të energjisë elektrike”.
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• Vendim nr. 19, datë 16.02.2016 , “Për licensimin e shoqërisë “Dragobia
Energy” sh.p.k në aktivitetin e furnizimit të energjisë elektrike”.
• Vendim nr. 20, datë 16.02.2016, “Fillimin e procedurave për licensimin e
shoqërisë “hec lashkiza” sh.p.k. në aktivitetin e prodhimit të energjisë elektrike
nga hec-et “Lashkiza 1” me fuqi të instaluar 4076 kw dhe “Lashkiza 2” me fuqi
të instaluar 882 kw (me fuqi totale të instaluar 4958 kw)“.
• Vendim nr.21, datë 16.02.2016, “Fillimin e procedurave për licensimin e
shoqërisë “hec lashkiza” sh.p.k., në aktivitetin e tregëtimit të energjisë
elektrike”.
• Vendim nr.22, datë 16.02.2016, “Për miratimin e amendimit te nenit 15 të
marrëveshjes së shërbimit të transmetimit miratuar me vendimin e ERE nr. 10
datë 04.02.2015”.
• Vendim nr.23, datë 16.02.2016, “Për miratimin e kërkesës së shoqërisë “Kisi –
Bio - Energji” sh.p.k, për lënie si garanci hipotekore pranë Raiffeisen Bank, të
aseteve që disponon”
• Vendim nr. 24, datë 16.02.2016, “Miratimin e kërkesës së shoqërive “Euron
Energy” sh.p.k, “Energal” sh.p.k dhe “Alb-Energy” sh.p.k për një ndryshim në
vendimin nr. 133, datë 31.10.2015 të Bordit të ERE
• Vendim nr. 25, datë 16.02.2016 , “Mbi shqyrtimin e kërkesës së shoqërisë
“Hec Tervoli” sh.p.k., për lënie si garanci hipotekore pranë Raiffeisen Bank, të
aseteve që disponon
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