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      Sekretaria  

                 

     Nr._______Prot.                                                         Tiranë, më ______2018 

                                                         

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 11 të “Rregullores per Organizimin,Funksionimin dhe Procedurat e ERE-s”   

miratuar me Vendimin e Bordit të ERE-s Nr.96 datë.16.07.2016, njoftojme se 

ditën e Enjte  , datë  19 .07.2018, ora  10 :00  zhvillohet mbledhja e Bordit te ERE-

s  sipas këtij rendi dite: 

 

 

1. Liçensimin e  shoqërisë “Renergy Trading Group” sh.p.k.në aktivitetin e 

Tregtimit të Energjisë Elektrike ( Drejtoria e Liçensimit dhe Monitorimit ) 

 

2. Miratimin e  kërkesës së shoqërisë “Energia Gas and Power Albania” 

sh.p.k, për modifikimin e liçencës së tregtimit të energjisë elektrike me nr. 

258, Seria T14, të miratuar me vendimin e Bordit të Komisionerëve të ERE-

s nr. 133, datë 24.12.2014  ( Drejtoria e Liçensimit dhe Monitorimit ) 

 

 

3. Miratimin e  kërkesës së shoqërisë “Energia Gas and Power Albania” 

sh.p.k, për modifikimin e liçencës së furnizimit të energjisë elektrike me nr. 

322, Seria F15, të miratuar me vendimin e Bordit të ERE-s nr. 159 datë 

28.12.2015  ( Drejtoria e Liçensimit dhe Monitorimit ) 
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4. Fillimi i procedurës për miratimin e Sistemit të Njëhsuar dhe Standart të 

llogarive për të licensuarit në sektorin e energjise (elektrike)  

 

5. Fillimi i proçedurave për liçensimin e shoqerisë “DERBI-E” sh.p.k në 

aktivitetin  e prodhimit të energjisë elektrike ( Drejtoria e Liçensimit dhe 

Monitorimit ) 

 

6. Informacion në lidhje me kërkesën e shoqerisë MPH –HEC sh.p.k   për 

shtyrjen e afatit të vendimmarjes ( Drejtoria e Liçensimit dhe Monitorimit ) 

 

 

 
Kryetari i ERE-s 

Petrit AHMETI 
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