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ENTI RREGULLATOR I ENERGJISË 

BORDI 

VENDIM 

Nr. 239 , Datë  21.12.2020 

 

                                                                           “MBI 

SHQYRTIMIN E KËRKESËS SË SHOQËRISË “WENERG” SH.A., PËR BARRËSIM TË 

ASETEVE (MAKINERI DHE PAJISJE) 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”. 
 

 

Në mbështetje të nenit 16; nenit 20 gërma “a”, nenit 44, pika “1”, të Ligjit nr. 43/2015 “Për sektorin e 

energjisë elektrike”; në zbatim të nenit 11 të “Rregullores për procedurat e transferimit të aseteve nga të 

licencuarit” të miratuar me vendimin e bordit të ERE-s, Nr. 119, datë 21.07.2016; pikës 1.3 dhe 1.6 të 

“Licencës për prodhimin e energjisë elektrike” të miratuar me vendimin e bordit të ERE-s Nr. 99, datë 

17.06.2016, si dhe nenit 15 të “Rregullores për organizimin, funksionimin dhe procedurat e ERE-s”, 

miratuar me vendimin e Bordit Nr. 96, datë 17.06.2016, Bordi i Entit Rregullator të Energjisë (E.R.E), 

në mbledhjen e tij të datës 21.12.2020, mbasi shqyrtoi relacionin nr. 135/17 prot, datë 17.12.2020, të 

përgatitur nga Drejtoria e Licencimit, Autorizimeve dhe Mbikqyrjes, në lidhje me kërkesën e shoqërisë 

“Wenerg” sh.a., për lënien barrë të aseteve (makineri dhe pajisje) në favor të bankës “OTP Albania” sh.a.,  
 

Konstatoi se:  

 

 Bordi i ERE-s, me vendimin nr.159, datë 20.10.2020, vendosi fillimin e procedures për 

shqyrtimin e kërkesës së shoqërisë “WENERG” sh.a, për barrësim të aseteve (makineri dhe 

pajisje) në favor të bankes “OTP Albania” sh.a, për efekt të ristrukturimit të kredisë për fondet e 

përdorura me qëllim financimin e ndërtimit të HEC-it “Dardha 1”. 

 Në vijim të sa më sipër, ERE me shkresën nr. 383/12 prot., datë 02.11.2020, iu drejtua shoqerisë 

duke i njoftuar fillimin e procedurës, dhe i kërkoi plotësimin e dokumentacionit të munguar. 

 Sa më sipër, shoqëria me shkresën e protokolluar në ERE me nr. 383/12 prot., datë 11.12.2020, 

ka përcjellë dokumentacionin e munguar. 

 Aplikimi i shoqërisë Wenerg sh.a është tërësisht i plotësuar si më poshtë: 

o Neni 7, pika 1, germat “a”, “b”, “c”, “d”, “e”, “f”, “G”, “h”, “i”, “j”. Plotësuar. 

o Neni 7, pikat, 3, 4, 6. Plotësuar. 

 Nga rakordimi me Drejtorinë e Financave rezulton se shoqëria Wenerg sh.a i ka kryer te gjitha 

pagesat e rregullimit ndaj ERE-s.  

 

Për gjithë sa më sipër cituar bordi i ERE-s,  
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Vendosi: 

 

1. Të miratojë kërkesën e shoqërisë “Wenerg” sh.a., për barrësim të aseteve (bashkëlidhur lista e 

aseteve si makineri, pajisje etj.) 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”. 

 

2. Drejtoria e Licencimit, Autorizimeve dhe Mbikqyrjes, të njoftojë MIE dhe aplikuesin për 

vendimin e bordit të ERE-s. 

 
 

 

Ky vendim hyn në fuqi menjëherë. 

Për këtë vendim mund të kërkohet rishikim brënda 7 ditëve kalendarike si dhe mund të bëhet ankim në 

Gjykatën Administrative Tiranë, brënda 30 ditëve kalendarike nga dita e publikimit në Fletoren Zyrtare. 

Ky vendim botohet në Fletoren Zyrtare. 

 

 

                                                                                                 KRYETARI I ERE 

                                                                                                   Petrit AHMETI 
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