MBLEDHJE E BORDIT TË ENTIT RREGULLATOR TË ENERGJISË
Tiranë më 25.06.2018
Bordi i Entit Rregullator të Energjisë, në mbledhjen e tij të datës 25.06.2018
shqyrtoi çështjet si më poshtë :
1. Fillimin e procedurave per liçensimin e shoqerise“Ediani”shpk në aktivitetin e prodhimit te
energjise elektrike nga Hidrocentrali: “Shengjon 1” me fuqi te instaluar 651kW;
Hidrocentrali “Shengjon 2”me fuqia te instaluar 356kW; Hidrocentrali “Shengjon 3” me fuqi
te nstaluar 341kW, me Fuqi Totale 1348kW.
2. Fillimi i procedurave për licencimin e shoqërisë “OSOJA HPP” shpk, në aktivitetin e
prodhimit të energjisë elektrike nga HEC “Osoja” me fuqi 1952 kW, për një afat 30 vjecar.
3.

Fillimin e procedurave për shqyrtimin e kërkesës së shoqërisë “Hidropower Elektrik” shpk,
për modifikimin e licencës aktuale me nr. 130, Seria PV11K dhënë me vendimin e Bordit të
Komisionerëve të ERE nr. 59, datë 22.06.2011.

4.

Fillimin e procedurave për modifikimin e licencës së Furnizimit me energji elektrike të
shoqërisë “Le Trading Albania shpk, nr. 322, Seria F15, të miratuar me vendimin e Bordit të
ERE-s nr. 159 datë 28.12.2015.

5. Fillimin e procedurave për modifikimin e licencës së Tregtimit të energjisë elektrike të
shoqërisë “Le Trading Albania shpk, me nr. 158, Seria T14, të miratuar me vendimin e Bordit
të ERE-s nr. 133 datë 24.12.2014.
6. Fillimin e procedurave per licencimin e shoqërisë “KAMENICA HPP” shpk, në aktivitetin
e prodhimit të energjisë elektrike nga HEC “Kamenica” me fuqi 800 kW, për një afat 30
vjecar.
7. Shfuqizimin e vendimit të Bordit të Komisionerve të ERE-s, Nr. 88, date 06.08.2008, për
liçencimin e shoqërisë “Union Eolica Albania” sh.p.k, ne aktivitetin e ndërtimit, instalimit
dhe shfrytëzimit te centraleve elektrik me erë, si dhe prodhimin e energjise elektrike nga
parku eolik Kavajë.
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8. Shfuqizimin e vendimit të Bordit të Komisionerve të ERE-s, Nr. 110, date 16.09.2008, për
liçencimin e shoqërisë “Enpower Albania” shpk, ne aktivitetin e ndërtimit, instalimit dhe
shfrytëzimit te centraleve elektrik me erë, si dhe prodhimin e energjise elektrike nga parku
eolik Vlorë.
9. Shfuqizimin e Vendimit të Bordit të Komisionerve të ERE-s, me nr. 8, date 04.02.2009, për
liçencimin e shoqërisë “Enpower Albania ”shpk ndryshuar me Vendimit të Bordit të
Komisionerve nr.10, datë 20.02.2009, për dhënien e liçencës me nr .75, seria T09P, për
ushtrimin e aktivitetit tregtimit së energjise elektrike.
10. Fillimin e procedurave për shqyrtimin e kërkesës së shoqërisë “ALESIO 2014”shpk, për
liçensim në aktivitetin e prodhimit të energjisë nga HEC “Fushë Arrëz” me fuqi te instaluar
1990 KW .
11. Informacion mbi Liçensimin e shoqërise “DOMI TEC” shpk, për Liçensim ne aktivitetin e
prodhimit të energjisë nga HEC “Plepi” .
12. Për rishikimin e “Metodologjise se përcaktimit çmimit të shitjes së energjisë elektrike nga
furnizuesi i mundësisë së fundit” miratuar me Vendimin Nr. 201, datë 04.12.2017 të Bordit të
ERE-s.
13. Fillimin e procedurave për licencimin e shoqërisë “Furnizuesi i Tregut të Lirë” sha, në
veprimtarinë e Furnizimit të Energjisë Elektrike.
14. Mbi përcaktimin e çmimit të shitjes së energjisë elektrike të furnizuar nga Furnizuesi i Mundësisë
së Fundit për muajin qershor 2018
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