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           ENTI RREGULLATOR I ENERGJISË 

 

Sekretaria 

Nr. ___ Prot                                                                                           Tiranë,   më .10.2017 

                                                        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 Enjte , date. 26.10.2017, ora  10 :00  

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

 

 

1. Fillimin e procedurave për miratimin e Rregullave mbi kriteret e vleresimit dhe 

përzgjedhjen e furnizuesit të mundësisë së fundit  (Drejtorite Teknike) 

 

2. Miratimin e Rregullores “Për kriteret standarde të cilësisë së shërbimit të shpërndarjes së 

energjisë elektrike” (Drejtorite Teknike) 

 

3. Për disa ndryshime në Vendimin e ERE Nr 103 datë 23.06.2016 , “Mbi Miratimin e 

Rregullores për Procedurat e Blerjes së Energjisë Elektrike për Mbulimin e Humbjeve në 

Rrjetet e Shpërndarjes dhe të Transmetimit dhe për Blerjen dhe Shitjen e Energjisë 

Elektrike për të Siguruar Përmbushjen e Detyrimeve të Shërbimit Publik” (Drejtorite 

Teknike) 

 

4. Të fillojë procedurat për rishikimin e “Rregullores për Organizimin Funksionimin dhe 

Procedurat e ERE-s, miratuar me Vendimin e Bordit të  ERE-s  nr.96, datë 17.06.2016 

(Drejtorite Teknike) 

 

 

5. Licencimin e shoqërisë “Bindi” sh.p.k., në aktivitetin e Tregtimit të Energjisë Elektrike 

(Drejtoria e Licensimit dhe Monitorimit) 

 

6. Mbi fillimin e procedurave për liçensimin e shoqërisë “SIMA-COM” sh.p.k., në 

aktivitetin e Prodhimit të Energjisë Elektrike nga Hec “Meshurdh “(Drejtoria e 

Licensimit dhe Monitorimit) 

 

7. Licensimin e shoqërisë “Afrimi K” sh.p.k., në aktivitetin e prodhimit të energjisë 

elektrike “(Drejtoria e Licensimit dhe Monitorimit) 
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8. Licensimin e  shoqërisë “SMART Trade & Consulting” sh.p.k., në aktivitetin e Tregtimit 

të Energjisë Elektrike 

 

9. Licencimin e shoqërisë “Energy Financing Team Tirana” sh.p.k., në aktivitetin e 

Furnizimit të Energjisë Elektrike 

 

10. Fillimin e procedurës për shqyrtimin e kërkesës se shoqërisë “Hec-i Dragostunje” 

sh.p.k., për lënien peng të aseteve të luajtshme dhe të paluajtshme që do ti përkasin “Hec 

–i Dragostunje”, 

 

11. Fillimin  e procedurave për Miratim  e Kontratës së Shërbimit të Transmetimit  dhe të 

Shpërndarjes të Gazit Natyror  të dakortësuar  ndërmjet shoqërisë Albgaz sh.a. dhe 

Albpetrol sh.a..( Drejtorite Teknike) 

 

12. Informacion ne lidhje me disa shtesa dhe ndryshime në vendimin nr. 244 datë 

30.03.2016 “ Për miratimin e kushteve për vendosjen e detyrimit të shërbimit publik që 

do të zbatohen ndaj të licencuarve në sektorin e energjisë elektrike, të cilët ushtrojnë 

aktivitetin e prodhimit, transmetimit, shpërndarjes dhe furnizimit me energji elektrike””. 

 

 
 

 

KRYETARI 

 

          Petrit Ahmeti 

 

 

 

 

 

 


