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ENTI RREGULLATOR I ENERGJISË 

SEKRETARIA  

 

Nr._______Prot       Tiranë, më___.___.2019 

 

Njoftim 

 

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

ndryshuar, (ii) Rregullores bazë së Organizimit dhe Funksionimit të Entit Rregullator të 

Energjisë të miratuar me Vendimin e ERE-s Nr. 144/2019 dhe (iii) nenit 11 të “Rregullores 

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

ERE-s Nr.96, datë.16.07.2016, njoftojmë se ditën e Hënë, datë 16.12.2019, ora 11:00 në 

sallën e Mbledhjeve të ERE-s do të zhvillohet mbledhja e radhës e Bordit të ERE-s sipas këtij 

rendi dite:  

 

 

1- Mbi lënien në fuqi të vendimit të Bordit të ERE-s nr. 60, datë 15.04.2019, “Mbi miratimin 

e tarifës së përkohshme të transmetimit të gazit natyror nga shoqëria Albgaz sh.a.” për vitin 

2020 (Drejtoria e Tarifave dhe Çmimeve) 

 

2- Mbi miratimin e kërkesës së OST sh.a, për një ndryshim në vendimin e ERE nr. 43, datë 

15.03.2017, mbi miratimin përfundimtar të certifikimit të OST (Drejtoria e Licencimit, 

Autorizimeve dhe Mbikqyrjes) 

 

3- Relacion plotësues mbi shqyrtimin e kërkesës së shoqërisë “Wenerg” sh.a, për barrësim të 

aseteve të luajtshme (makineri dhe pajisje) të në favor të “OTP Albania” sh.a, për efekt të 

ristrukturimit të kredisë për fondet e përdorura me qëllim financimin e ndërtimit të Hec-it 

“Dardha 1” (Drejtoria e Licencimit, Autorizimeve dhe Mbikqyrjes) 

 

4- Në lidhje me kërkesën e shoqërisë “Wonder” sh.p.k dhe kërkesën e shoqërisë 

“Hydropower-SAS” sh.p.k, për rishikimin e vendimit të Bordit të ERE nr. 171, datë 

07.11.2019 (Drejtoria e Licencimit, Autorizimeve dhe Mbikqyrjes; Drejtoria e Çështjeve 

Ligjore) 

 

5- Mbi disa ndryshime ne vendimin e ERE-s nr. 2017, datë 18.12.2017 (Për miratimin e 

rregullores për kriteret standarde të cilësisë” (Drejtoria e Monitorimit të Tregut) 

 

 

                                                                                                          KRYETARI 

                                                                                                          Petrit AHMETI 

 

Në Mungesë dhe me Autorizim 

 

          Anëtare e Bordit 

          Erjola SADUSHI 
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