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MBLEDHJE E BORDIT TË ENTIT RREGULLATOR TË ENERGJISË

Tiranë më 30.08.2018

Bordi i Entit Rregullator të Energjisë, në mbledhjen e tij të datës 30.08.2018 shqyrtoi
çështjet si më poshtë :

1. Në lidhje me analizën e realizimit të të ardhurave për aktivitet e shpërndarjes dhe furnizimit
me pakicë të energjisë elektrike për periudhën 2015-2018 dhe lënien në fuqi të tarifave të
përdorimit të rrjetit të shpërndarjes për nivel tensioni .

2. Ne lidhje me fillimin e procedurës për shqyrtimin e aplikimit të shoqërisë “AEE” sh.p.k.,
për licencim në aktivitetin e prodhimit të energjisë elektrike nga Centrali Fotovoltaik
“Plug”me fuqi të instaluar 2 MW (Drejtoria e Liçensimit dhe Monitorimit)

3. Në lidhje me fillimin e procedurës për shqyrtimin e aplikimit të shoqërisë “AEE” sh.p.k., për
licencim në aktivitetin e Tregtimit të Energjisë Elektrike.

4. Në lidhje me miratimin e transferimit të plotë  të liçensës së shoqërisë “OSOJA ENERGY”
sh.p.k ,Nr.408, Seria P18K dhënë me Vendimin e Bordit Nr,113, datë 14.04.2018, për
aktivitetin e prodhimit të energjisë elektrike nga Centrali Fotovoltaik “Seman 1” me
vendndodhje, Sheq Marinas Fier me fuqi 2 MW, për një afat 20 vjeçar dhe kalimin e saj tek
shoqëria “Seman1Solar” sh.p.k

5. Në lidhje me modifikimin e liçenses Nr. 130, Seria PV11K dhënë shoqërisë “Hidropower
Elektrik “ sh.p.k me Vendimin e Bordit të Komisionereve të ERE-s Nr.59,Datë 22.06.2011,
për prodhimin e energjisë elektike nga Hecet “SLABINJE 2A” ME FUQI 2 MW, “SLABINJE
2B” ME FUQI 1.6 MW ,“SLABINJE 2C” ME FUQI 1.8 MW, “SLABINJE 2D”; “SLABINJE
2E” ME FUQI 3.4 MW, ME FUQI TOTALE 13.8MW, PER NJE AFAT 30 VJECAR .

6. Në lidhje me liçensimin e shoqërisë “Derbi -E ” sh.p.k., në aktivitetin e prodhimit të energjisë
elektrike nga Hec “Antena” me fuqi 1105 kW, për një afat 30 vjeçar .

7. Ne lidhje me një ndryshim në Vendimin e Bordit të ERE-s Nr.120, datë 04.06.2017”Mbi
fillimin e proçedurës për miratimin e planit të investimeve për vitin 2018 të shoqërisë
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Albgaz sh.a “ dhe Nr.121 datë 04.06.2018 “ Mbi fillimin e proçedurës për miratimin e
planit 10 vjeçar të zhvillimit të rrjetit të shoqërise Albgaz sh.a”

8. Diskutim mbi çeshtje te brendshme te ERE-s.


