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ENTI RREGULLATOR I ENERGJISË 

 

SEKRETARIA 

 

Nr._______Prot Tiranë, më___.03.2020 

 

NJOFTIM 

 

Për mbledhjen Nr. 12, date 24.03.2020 ora 13:30 

të Bordit të ERE-s. 

 

Në zbatim të (i) nenit 13 të Ligjit Nr. 43/2015, “Për Sektorin e Energjisë Elektrike”; te 

ndryshuar, (ii) Rregullores bazë së Organizimit dhe Funksionimit të Entit Rregullator të 

Energjisë të miratuar me Vendimin e ERE-s Nr. 144/2019 dhe (iii) nenit 11 të 

“Rregullores për Organizimin, Funksionimin dhe Procedurat e ERE-s” miratuar me 

Vendimin e Bordit të ERE-s Nr.96, datë.16.07.2016 si dhe (iv) nenit 5 te Aktit Normativ 

nr. 3 dt. 15.03.2020 te Keshillit te Ministrave “Per Marrjen e Masave te vecanta 

Administrative gjate Kohezgjatjes se periudhes se infeksionit Covid -19”, njoftojmë se 

ditën e marte, datë 24.03.2020, ora 13:30 do të zhvillohet mbledhja nr. 12 e Bordit të 

ERE-s sipas këtij rendi dite: 

 

1- Mbi miratimin e “Kontratës tip për shitblerjen e energjisë elektrike ndërmjet shoqërisë 

së prodhimit të energjisë elektrike/KESH sh.a, aksionet e së cilës kontrollohen plotësisht 

ose pjesërisht nga shteti dhe Furnizuesi i Sherbimit Universal/FSHU sh.a. për furnizimin e 

klientëve fundorë 

2- Mbi fillimin e procedurës për licencimin e shoqërisë “Solaris Power” sh.p.k, në 

veprimtarinë e tregtimit të energjisë elektrike, për një afat 5-vjeçar 

3- Mbi rinovim licence tregtimi Green Energy Trading Albania sh.p.k 

4- Mbi shtyrjen e afatit te vendimmarrjes finale te bordit te ERE-s per licencimin e Era 

Hydro 

5 – Ceshtje te Brendshme te ERE-s 

 

Ne zbatim te pikes 1 te Urdherit te kryetarit te ERE-s nr. 53 date 11.03.2020, “Për 

ushtrimin e veprimtarisë se Entit Rregullator te Energjise dhe zhvillimin e mbledhjeve apo 

seancave degjimore me qellim mbrojtjen e shendetit të popullatës nga infeksioni i 

shkaktuar nga COVID-2019”, mbledhja nuk do te jete e hapur per publikun. 

  

 

KRYETARI I ERE 

 

   Petrit AHMETI 
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