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           ENTI RREGULLATOR I ENERGJISË 

 

Sekretaria 

Nr. ___ Prot                                                                                           Tiranë,   më .12.2017 

                                                        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 11 të “Rregullores per 

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

-s Nr.96 datë.17.06.2016,njoftojme se ditën e hene  , datë. 18 .12.2017, ora  10 :00  

zhvillohet mbledhja e Bordit te ERE-s  sipas këtij rendi dite: 

 

 

 

1. Mbi miratimin e “Kushteve të përgjithshme të shërbimit të furnizimit me energji 

elektrike për klientët fundorë” ( Drejtorite Teknike) 

 

2. Në lidhje me refuzimin e kërkeses për transfermin e aseteve të “Power Elektrik Slabinje” 

sh.p.k., për lënie peng pranë “Raffeisen Bank” sh.a. .( Drejtoria e Licensimit dhe 

Monitorimit) 

 

3. Fillimin e  procedurës për shqyrtimin e kërkesës së shoqërisë “LENGARICA & 

ENERGY“ sh.p.k., për vendosje të Hipotekës mbi pasuritë që disponon, në favor të 

Intesa Sanpaolo Bank Albania sh.a. .( Drejtoria e Licensimit dhe Monitorimit) 

 

 

4. Në lidhje me refuzimin e  kërkesës e shoqërisë “Hydro Power Plant of Korça” sh.p.k, për 

vendosjen e pengut mbi kuotat e kapitalit, sendet e luajtshme si dhe hipotekën mbi 

sendet e paluajtshme të shoqërisë.( Drejtoria e Licensimit dhe Monitorimit) 

 

5. Fillimin e  procedurës për shqyrtimin e aplikimit të shoqërisë “RTS” sh.p.k., për 

licencim në aktivitetin e prodhimit të energjisë elektrike .( Drejtoria e Licensimit dhe 

Monitorimit) 

 

6. Mbi fillimin e procedurave për shqyrtimin e kërkesës së shoqërisë “Energji Ashta” 

sh.p.k., për liçensimin në Aktivitetin e Furnizimit të Energjisë Elektrike.  .( Drejtoria e 

Licensimit dhe Monitorimit) 
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7. Mbi fillimin e proçedurave për miratimin e “Rregullores mbi Kushtet e Përgjithshme të 

Shërbimit të Furnizimit me Gaz Natyror për Klientët Fundorë” (Drejtoria e Ceshtjeve 

Ligjore dhe Mbrojties se Konsumatorit , Drejtoria e Licensimit dhe Monitorimit) 

 

8. Në lidhje me miratimin e  Rregullores “Për cilësinë e furnizimit dhe performancën e 

sigurisë së rrjetit në sistemin e transmetimit të energjisë elektrike” (Drejtoria e Ceshtjeve 

Ligjore dhe Mbrojties se Konsumatorit , Drejtoria e Licensimit dhe Monitorimit) 

 

9. Mbi Fillimin e procedurave për miratimin e “Rregullat per Kushtet e shërbimit të 

furnizimit të mundësisë së fundit, dhe kushtet kontraktore te furnizimit ( Drejtorite 

Teknike) 

 

10. Në lidhje me përcaktimin e pagesave te rregullimit për vitin 2017 ( Drejtorite Teknike) 

 

 

 

 

 

 

 

KRYETARI 

 

          Petrit Ahmeti 

 

 

 

 

 

 


