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Nr.1 Datë, 13.01.2022 Vendim Nr.1 datë 13.01.2022“Mbi kërkesën e shoqërisë “Age Kuç” sh.p.k. për licencim në 
veprimtarinë e prodhimit të energjisë elektrike nga Hec “Kuç” me kapacitet të instaluar 1930 kW” 
“Mbi një ndryshim në vendimin e bordit të ERE-s nr. 196, datë 22.09.2021, 

Fletore Zyrtare me 
nr.13 datë, 27.01. 
2022 

Nr.2 Datë 13.01.2022 Vendim Nr.2 datë 13.01.2022 “Mbi fillimin e procedurës për licencimin e shoqërisë “SPV Blue 1” 
sh.p.k., në veprimtarinë e prodhimit të energjisë elektrike nga centrali fotovoltaik “Blue 1” me 
vendndodhje në zonën e Sheq Marinas, Bashkia Fier, me kapacitet të instaluar 50 MW”. 

Fletore Zyrtare me 
nr.13 datë, 27.01. 
2022 

Nr.3 Datë 13.01.2022 Vendim Nr. 3 datë 13.01.2022 “Mbi fillimin e procedurës për licencimin e shoqërisë “KESH” sh.a, në 
veprimtarinë e prodhimit të energjisë elektrike nga centrali fotovoltaik i digës Qyrsaq, Hec Vau i 
Dejës, me kapacitet të instaluar 5.143 MWp” 

Fletore Zyrtare me 
nr.13 datë, 27.01. 
2022 

Nr.4 Datë 13.01.2022 Vendim Nr.4 datë 13.01.2022 “Mbi mosfillimin e procedurës për kërkesën e Shoqërisë  E.T.H–H 
sh.p.k , për modifikimin e licencës nr. 205, seria PV12K, në veprimtarinë e prodhimit të energjisë 
elektrike. 
 

Fletore Zyrtare me 
nr.13 datë, 27.01. 
2022 

Nr.5 Datë 13.01.2022 Vendim Nr. 5 datë 13.01.2022 “Mbi dhënien e autorizimit nga ERE për ndryshimin e ortakut kryesor 
të shoqërisë “Energy Plus” sh.p.k., nëpërmjet shitjes së 100% të kuotave të saj”. 

Fletore Zyrtare me 
nr.13 datë, 27.01. 
2022 

Nr.6 Datë 17.01.2022 Vendim Nr. 6 datë 17.01.2022 Mbi kërkesën e shoqërisë “M.C Inerte Lumzi” sh.p.k., për rinovimin e 
licencës nr. 358, seria T17P, në veprimtarinë e tregtimit të energjisë elektrike, dhënë me vendimin e 
bordit të ERE-s nr. 13, datë 19.01.2017 

Fletore Zyrtare me 
nr.13 datë, 27.01. 
2022 

Nr.9 Datë 21.01.2022 Vendimi Nr.9  datë 21.01.2022 “Mbi licencimin e shoqërisë “Breçani R.O.S.P” sh.p.k., në 
veprimtarinë e prodhimit të energjisë elektrike nga Hec “Drita” me kapacitet të instaluar 1980 kW” 

Fletore Zyrtare me 
nr. 17 datë, 
02.02.2022 
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Nr.10 Datë 21.01.2022 Vendimi Nr.10  datë 21.01.2022 “Mbi zgjatjen e afatit të vendimmarrjes së bordit të ERE-s mbi 
kërkesën e shoqërisë “Irarba Energji” sh.p.k. për transferimin e aseteve në favor të Bankës Së 
Bashkuar Të Shqipërisë (United Bank of Albania) sh.a”. 

Fletore Zyrtare me 
nr. 17 datë, 
02.02.2022 

Nr 11 Datë 21.01.2022 Vendimi Nr.11  datë 21.01.2022 “Mbi fillimin e procedurës për licencimin e shoqërisë “Lajthiza 
Invest” sh.a. në veprimtarinë e prodhimit të energjisë elektrike nga HEC “Qami 1”, me kapacitet të 
instaluar 1.730 MW” 

Fletore Zyrtare me 
nr. 17 datë, 
02.02.2022 

Nr. 13 Datë 26.01.2022 Vendimi Nr.13  datë 26.01.2022 Mbi kërkesën e shoqërisë “Albgaz” sh.a për shtyrje të afatit të 
vendimarrjes finale të bordit të ERE, për licencimin e shoqërisë “Albgaz” sh.a., në aktivitetin e 
operimit të hapësirave të depozitimit të gazit natyror 

Fletore Zyrtare me 
nr. 21 datë, 09.02 
2022 

Nr. 14 Datë 26.01.2022 Vendimi nr.14  datë 26.01.2022 “Mbi një ndryshim në vendimin e bordit të ERE nr. 187 datë 
10.11.2017, “Për licencimin e shoqërisë “Albgaz” sh.a. në aktivitetin e shpërndarjes së gazit natyror”, i 
ndryshuar 
 

Fletore Zyrtare me 
nr. 21 datë, 09.02 
2022 

Nr. 15 Datë 26.01.2022 Vendimi nr.15  datë 26.01.2022 “Mbi një ndryshim në vendimin e bordit të ere nr. 188 datë 
10.11.2017, “për licencimin e shoqërisë “Albgaz” sh.a. në aktivitetin e transmetimit të gazit natyror”, i 
ndryshuar 
 

Fletore Zyrtare me 
nr. 21 datë, 09.02 
2022 

Nr. 16 Datë 26.01.2022 Vendimi nr.16  datë 26.01.2022 “Mbi përcaktimin e çmimit të shitjes së energjisë elektrike nga 
furnizuesi i mundësisë së fundit për muajin Dhjetor 2021” 
 

Fletore Zyrtare me 
nr. 21 datë, 09.02 
2022 

Nr.17 Datë 26.01.2022 Vendim Nr. 17, Datë 26.01.2022 Mbi një ndryshim në vendimin e bordit të ERE-s nr. 179, datë 
08.11.2017, “Mbi çertifikimin e shoqërisë “Operatori i kombinuar i gazit natyror” Albgaz sh.a.” , i 
ndryshuar 

Fletore Zyrtare me 
nr. 34 datë, 04.03. 
2022 

http://www.ere.gov.al/
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Nr.18 Datë 04.02.2022 Vendim Nr. 18 datë 04.02.2022,  “Mbi depozitimin nga Operatori i Sistemit të Shpërndarjes (OSSH) 
sh.a. për miratim në ERE të kontratës për ofrimin e shërbimeve të Zyrtarit të Pajtueshmërisë dhe 
kritereve për përzgjedhjen e tij”. 

 

Fletore Zyrtare me 
nr.29, datë, 22.02 
2022 

Nr.19  Datë 04.02.2022 Vendim Nr. 19 datë 04.02.2022 Mbi shtyerjen e vendimarrjes së bordit për transferimin e plotë të 
licencës së shoqërisë “Hera” sh.p.k, nr. 49, seria NPM07P dhënë me vendimin e bordit nr. 61, datë 
02.11.2007, “Për ndërtim, instalim, shfrytëzimin dhe prodhimin e energjisë elektrike nga centrale me 
erë (projekti KAPPET)”, i ndryshuar 

Fletore Zyrtare me 
nr.29, datë, 22.02 
2022 

Nr.23  Datë 14.02.2022 Vendim Nr.23 datë 14.02.2022,  “Mbi miratimin e rregullores mbi masat e të licencuarve në 
aktivitetin e furnizimit për arritjen e treguesve të matjes dhe vlerësimit nga ERE të performancës së 
shërbimit ndaj klientit” 

Fletore Zyrtare me 
nr. 37 datë, 
09.03.2022 

Nr.24  Datë 14.02.2022 Vendim Nr.24 datë 14.02.2022, “Mbi fillimin e procedurës për licencimin e shoqërisë “HEC 
TERFOJA” sh.p.k., në veprimtarinë e prodhimit të energjisë elektrike nga HEC “Tërfojë” me kapacitet 
të instaluar 1980 kW” 

Fletore Zyrtare me 
nr.35 datë, 08.03. 
2022 

Nr.25 Datë 14.02.2022 Vendim Nr.25 datë 14.02.2022, “Mbi fillimin e procedurës për licencimin e shoqërisë “HEC 
TERFOJA” sh.p.k., në veprimtarinë e tregtimit të energjisë elektrike 

Fletore Zyrtare me 
nr.35 datë, 08.03. 
2022 

Nr.26 Datë 14.02.2022 Vendim Nr.26 datë 14.02.2022,  Mbi përcaktimin e çmimit të blerjes së energjisë elektrike të 
prodhuar nga burimet e vogla të rinovueshme nga dielli dhe nga pjesa e biodegradueshme e mbetjeve 
të ngurta që shfrytëzojnë mbeturinat industriale, urbane dhe rurale për vitin 2021 

Fletore Zyrtare me 
nr.35 datë, 08.03. 
2022 

Nr.27 Datë 14.02.2022 Vendim Nr.27 datë 14.02.2022, “Mbi fillimin e procedurës për përcaktimin e çmimit të blerjes së 
energjisë elektrike të prodhuar nga burimet e vogla të rinovueshme nga dielli, era dhe nga pjesa e 
biodegradueshme e mbetjeve të ngurta që shfrytëzojnë mbeturinat industriale, urbane dhe rurale për 
vitin 2022” 

Fletore Zyrtare me 
nr.35 datë, 08.03. 
2022 
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Nr.28 Datë 14.02.2022 Vendim Nr.28 datë 14.02.2022, “Mbi shqyrtimin e kërkesës së OSSH sh.a. për ndryshimin e vendimit 
të ERE-s nr. 181, datë 23.11.2016, “Për disa ndryshime në vendimin nr.104, datë 23.06.2016, të bordit 
të ERE, “Mbi përcaktimin e metodologjisë së vlerave referuese, në rast se të dhënat e matjes janë 
përkohësisht të padisponueshme dhe të paarritshme, si dhe mbi shfuqizimin e vendimeve të ERE nr.49, 
datë 21.10.2004 dhe nr. 146, datë 24.12.2013” 

Fletore Zyrtare me 
nr.35 datë, 08.03. 
2022 

Nr.29 Datë 14.02.2022 Vendim Nr.29 datë 14.02.2022 , “Mbi shfuqizimin e pjesshëm të vendimit të bordit të ERE-s nr. 146, 
datë 10.09.2020, mbi licencimin e shoqërisë “Seka Hydropower” sh.p.k., në veprimtarinë e prodhimit 
të energjisë elektrike nga HEC-et “Sekë”, me kapacitet të instaluar 12667 kW dhe “Zais”, me kapacitet 
të instaluar 2295 kW, me kapacitet total të instaluar 14962 kW” 

Fletore Zyrtare me 
nr.35 datë, 08.03. 
2022 

Nr.31 Datë, 28.02.2022 Vendim Nr.31 datë 28.02.2022 “Mbi ndërtimin e mjeteve të teknologjisë së informacionit me qëllim 
rregjistrimin e aksesit në të dhënat e matjes së QPI nga operatorët e rrjetit të gazit”. 

Fletore Zyrtare me 
nr.44 datë, 
23.03.2022 

Nr.32 Datë, 28.02.2022 Vendim Nr.32 datë 28.02.2022 “Mbi fillimin e procedurës për licencimin e shoqërisë “M.C Inerte 
Lumzi” sh.p.k. në veprimtarinë e tregtimit të energjisë elektrike”. 

Fletore Zyrtare me 
nr. 44 datë, 
23.03.2022 

Nr.33 Datë, 28.02.2022 Vendim Nr.33 datë 28.02.2022 “Mbi mos fillimin e procedurave për rinovimin e licencës së shoqërisë 
“Energy Financing Team Tirana” sh.p.k., me nr. 390, seria F17 në veprimtarinë e furnizimit të 
energjisë elektrike, miratuar me vendimin e bordit të ERE-s nr. 174, datë 26.10.2017”. 

Fletore Zyrtare me 
nr. 44 datë, 
23.03.2022 

Nr.34 Datë, 28.02.2022 Vendim Nr.34 datë 28.02.2022 “Mbi mos fillimin e procedurave për rinovimin e licencës së shoqërisë 
“Energy Financing Team Tirana” sh.p.k., me nr. 377, seria T17 në veprimtarinë e tregtimit të energjisë 
elektrike, miratuar me vendimin e bordit të ERE-s nr. 119, datë 27.07.2017” 

Fletore Zyrtare me 
nr. 44 datë, 
23.03.2022 

http://www.ere.gov.al/
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Nr.36 Datë, 03.03.2022 Vendim Nr.36 datë 03.03.2022 “Mbi zgjatjen e vendmimarrjes së Bordit mbi licencimin e shoqërisë 
“Lajthiza Invest” sh.a. në veprimtarinë e prodhimit të energjisë elektrike nga HEC “Qami 1”, me 
kapacitet të instaluar 1.730 MW”. 

Fletore Zyrtare me 
nr. 46 datë, 
25.03.2022 

Nr.37 Datë, 03.03.2022 Vendim Nr. 37 datë 03.03.2022 “Mbi fillimin e procedurës për licencimin e shoqërisë “ADA SOLAR 
SE” sh.p.k., në veprimtarinë e tregtimit të energjisë elektrike”. 

Fletore Zyrtare me 
nr. 46 datë, 
25.03.2022 

Nr.39 Datë 10.03.2022 Vendim Nr.39 datë, 10.03.2022, “Mbi kërkesën e shoqërisë “Seka Hydropower” sh.p.k. për 
rishikimin e vendimit të bordit të ERE-s nr. 29, datë 14.02.2022, “Mbi ndryshimin e pjesshëm të 
përkohshëm të vendimit të bordit të ERE-s nr. 146, datë 10.09.2020, “Mbi licencimin e shoqërisë 
“Seka Hydropower” sh.p.k., në veprimtarinë e prodhimit të energjisë elektrike nga HEC-et “SEKË” 
me kapacitet të instaluar 12667 kW dhe “ZAIS” me kapacitet të instaluar 2295 kW, me kapacitet total 
të instaluar 14962 kW”. 

Fletore Zyrtare me 
nr.50 datë, 01.04 
2022 

Nr.40 Datë 10.03.2022 Vendim Nr.40 datë 10.03.2022, “Mbi licencimin e shoqërisë “Lajthiza Invest” sh.a. në veprimtarinë e 
prodhimit të energjisë elektrike nga HEC “Qami 1”, me kapacitet të instaluar 1.730 MW”. 

Fletore Zyrtare me 
nr.50 datë, 01.04 
2022 

Nr.41 Datë, 10.03.2022 Vendim Nr.41 datë 10.03.2022 “Mbi licencimin e shoqërisë “AGE KUÇ” sh.p.k., në veprimtarinë e 
prodhimit të energjisë elektrike nga HEC “KUÇ” me kapacitet të instaluar 1930 kW”. 

Fletore Zyrtare me 
nr.50 datë, 01.04 
2022 

Nr.43 Datë, 16.03.2022 Vendim nr. 43, datë 16.03.2022 Mbi fillimin e procedurës për kualifikimin dhe pajisjen me certifikatë 
të garancisë së origjinës për impiantin e prodhimit të energjise elektrike “Hec Moglicë”, të shoqërisë 
“Devoll Hydropower” sh.a. për vitin 2020 dhe 2021 

Fletore Zyrtare me 
nr.50 datë, 01.04 
2022 

http://www.ere.gov.al/
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Nr.45 Datë, 18.03.2022 Vendim Nr. 45, Datë 18.03.2022 “Mbi miratimin e disa shtesave dhe ndryshimeve në Kodin e rrjetit 
TAP, me propozim të shoqërise TAP AG , miratuar me vendimin nr. 97, datë 15.06.2020, të bordit të 
ERE-s”. 

Fletore Zyrtare me 
nr.  datë, 2022 

Nr.47 Datë, 23.03.2022 Vendim nr. 47  datë 23.03.2022, “Mbi pajisje me certifikatë të garancisë së origjinës për impiantin e 
prodhimit të energjisë elektrike “Hec Banjë”, të shoqërisë “Devoll Hydropower” sh.a. për periudhën 
01.01.2021 – 31.12.2021”. 

Fletore Zyrtare me 
nr. 54 datë, 
08.04.2022 

Nr.48 Datë, 23.03.2022 Vendim nr. 48, datë 23.03.2022 “Mbi shtyrjen e afatit të vendimmarrjes së bordit të ERE-s mbi 
kërkesën e shoqërisë “Hera” sh.p.k. për transferimin e plotë të licencës nr. 49, seria NPM07p dhënë me 
vendimin e bordit nr. 61, datë 02.11.2007, “Për ndërtim, instalim, shfrytëzimin dhe prodhimin e 
energjisë elektrike nga centrale me erë (Projekti Kappet)”, i ndryshuar”. 

Fletore Zyrtare me 
nr. 54 datë, 
08.04.2022 

Nr.49 Datë, 23.03.2022 Vendim nr. 49, datë 23.03.2022 “Mbi shtyrjen e afatit të vendimmarrjes së bordit të ERE-s mbi 
aplikimin e shoqërisë “Karavasta Solar” sh.p.k. për licencim në veprimtarinë e prodhimit të energjisë 
elektrike nga centrali fotovoltaik me vendndodhje në zonën e Remasit - Karavasta, Lushnje dhe 
Libofshë, Fier, me kapacitet të instaluar 140 mw”. 

Fletore Zyrtare me 
nr. 54 datë, 
08.04.2022 

Nr.53 Datë, 29.03.2022 Vendim nr. 53, datë 29.03.2022 Mbi licencimin e shoqërisë “ADA Solar SE” sh.p.k., në veprimtarinë 
e tregtimit të energjisë elektrike. 

Fletore Zyrtare me 
nr.  datë, 2022 

Nr.54 Datë, 29.03.2022 Vendim nr. 54, datë 29.03.2022 Mbi zgjatjen e afatit të vendimmarrjes së bordit të ERE-s mbi 
kërkesën e shoqërisë “Irarba Energji” sh.p.k. për transferimin e aseteve në favor të Bankës së Bashkuar 
të Shqipërisë (United Bank of Albania) sh.a.. 

Fletore Zyrtare me 
nr.  datë, 2022 

http://www.ere.gov.al/
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Nr.55 Datë, 29.03.2022 Vendim nr. 55, datë 29.03.2022  “Mbi mosfillimin e procedurës për licencimin e shoqërisë “Duferco 
Shqipëria” sh.p.k., në veprimtarinë e tregtimit të energjisë elektrike”. 

Fletore Zyrtare me 
nr.  datë, 2022 

Nr.58 Datë, 31.03.2022 Vendim nr. 58, datë 31.03.2022, “Mbi licencimin e shoqërisë “Hec Terfoja” sh.p.k., në veprimtarinë e 
prodhimit të energjisë elektrike nga Hec “Terfoja” me kapacitet të instaluar 1980 kW. 

Fletore Zyrtare me 
nr.  datë, 2022 

Nr.59 Datë, 31.03.2022 Vendim nr. 59, datë 31.03.2022 “Mbi licencimin e shoqërisë “Hec Terfoja” sh.p.k., në veprimtarinë e 
tregtimit të energjisë elektrike”. 

Fletore Zyrtare me 
nr.  datë, 2022 
 

Nr.61 Datë 11.04.2022 Vendimi Nr.61 datë 11.04.2022 “Mbi kërkesën e OSSH sh.a., lidhur me disa shtesa dhe ndryshime në 
vendimin e ERE-s nr.60, datë 25.02.2021, “Mbi miratimin e standardeve të trajtimit të ankesave të 
klientëve të energjisë elektrike dhe gazit natyror nga të licencuarit në aktivitetin e furnizimit”. 

Fletore Zyrtare me 
nr.  datë, 2022 
 

Nr.62 Datë 11.04.2022 Vendimi Nr.62 datë 11.04.2022 Mbi licencimin e shoqërisë “KESH” sh.a., në veprimtarinë e prodhimit të 
energjisë elektrike nga centrali fotovoltaik i Digës Qyrsaq, Hec Vau i Dejës, me kapacitet të instaluar 5143 kWp 

Fletore Zyrtare me 
nr.  datë, 2022 
 

Nr.62 Datë 11.04.2022 Vendimi Nr.63 datë 11.04.2022 Mbi shqyrtimin e kërkesës së OST sh.a., për miratimin e kodit të 
transmetimit. 

Fletore Zyrtare me 
nr.  datë, 2022 
 

Nr.63 Datë 11.04.2022 Vendimi Nr.64 datë 11.04.2022 Mbi kualifikimin dhe pajisje me certifikatë të garancisë së origjinës 
për impiantin e prodhimit të energjise elektrike “Hec Moglicë”, të shoqërisë “Devoll Hydropower” 
sh.a., për vitin 2020 dhe 2021. 

Fletore Zyrtare me 
nr.  datë, 2022 
 

Nr.64 Datë 11.04.2022 Vendimi Nr.65 datë 11.04.2022 Mbi shtyrjen e vendimmarrjes së bordit të ERE-s mbi licencimin e 
shoqërisë “SPV Blue 1” sh.p.k., në veprimtarinë e prodhimit të energjisë elektrike nga centrali 
fotovoltaik “Blue 1”, me vendndodhje në zonën e Sheq Marinas, Bashkia Fier, me kapacitet të 
instaluar 50 MW. 

Fletore Zyrtare me 
nr.  datë, 2022 
 

http://www.ere.gov.al/
mailto:erealb@ere.gov.al
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Nr.66 Datë 11.04.2022 Vendimi Nr.66 datë 11.04.2022 Mbi fillimin e procedurës për rinovimin e licencës së shoqërisë 
“Energy Financing Team Tirana” sh.p.k., me nr. 390, seria F17 në veprimtarinë e furnizimit të 
energjisë elektrike, miratuar me vendimin e bordit të ERE-s nr. 174, datë 26.10.2017 

Fletore Zyrtare me 
nr.  datë, 2022 
 

Nr.67 Datë 11.04.2022 Vendimi Nr.67 datë 11.04.2022 Mbi fillimin e procedurës për rinovimin e licencës së shoqërisë 
“Energy Financing Team Tirana” sh.p.k., me nr. 377, seria T17 në veprimtarinë e tregtimit të energjisë 
elektrike, miratuar me vendimin e bordit të ERE-s nr. 119, datë 27.07.2017. 

Fletore Zyrtare me 
nr.  datë, 2022 
 

Nr.68 Datë 11.04.2022 Vendimi Nr.68 datë 11.04.2022 Mbi kërkesën e koncesionarit “Teodori” sh.p.k., për transferimin e 
plotë të licencës së shoqërisë koncensionare “Teodori 2003” sh.p.k., nr. 87, seria PV09K dhënë me 
vendimin e bordit nr. 83, datë 04.11.2009, për një afat 30 vjeçar, për veprimtarinë e prodhimit të 
energjisë elektrike nga Hec “Zalli i Bulqizës” dhe Hec “Ternovë”, tek shoqëria “Teodori” sh.p.k.. 

Fletore Zyrtare me 
nr.  datë, 2022 
 

Nr.69 Datë 11.04.2022 Vendimi Nr.69 datë 11.04.2022 Mbi zgjatjen e afatit për depozitimin nga Operatori i Sistemit të 
Shpërndarjes (OSSH sh.a.) për miratim në ERE të kontratës për ofrimin e shërbimeve të Zyrtarit të 
Pajtueshmërisë dhe kritereve për përzgjedhjen e tij. 

Fletore Zyrtare me 
nr.  datë, 2022 
 

Nr.70 Datë 11.04.2022 Vendimi Nr.70 datë 11.04.2022 Mbi fillimin e procedurës për heqjen e licencës nr. 489, seria P21, në 
veprimtarinë e prodhimit të energjisë elektrike, dhënë shoqërisë “Gerti” sh.p.k. me vendimin e bordit të 
ERE-s nr. 99, datë 16.04.2021. 

Fletore Zyrtare me 
nr.  datë, 2022 
 

Nr.72 Datë 13.04.2022 Vendim nr.72, datë, 13.04.2022 Mbi miratimin e Tarifës së transmetimit të energjisë elektrike për 
periudhën 2022-2024 

Fletore Zyrtare me 
nr.  datë, 2022 
 

Nr.73 Datë 13.04.2022 Vendim nr.73, datë,  13.04.2022,  Mbi miratimin e Tarifave të shërbimit të shpërndarjes së energjisë 
elektrike sipas nivelit të tensionit, për periudhën 1 maj – 31 dhjetor 2022 

Fletore Zyrtare me 
nr.  datë, 2022 
 

Nr.74 Datë 13.04.2022 Vendim nr.74, datë, 13.04.2022,  Mbi vlerësimet e ere për kostot e aktivitetit të Furnizuesit të 
shërbimit universal për periudhën 01.05.2022 – 31.12.2022 

Fletore Zyrtare me 
nr.  datë, 2022 
 

Nr.75 Datë 13.04.2022 Vendim nr.75, datë, 13.04.2022,  Mbi përcaktimin e çmimit të shitjes së energjisë elektrike nga 
furnizuesi i mundësisë së fundit për muajt Janar -2022. 

Fletore Zyrtare me 
nr.  datë, 2022 
 

http://www.ere.gov.al/
mailto:erealb@ere.gov.al
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Nr.76 Datë 13.04.2022 Vendim nr.76, datë, 13.04.2022, Mbi përcaktimin e çmimit të shitjes së energjisë elektrike nga 
furnizuesi i mundësisë së fundit për muajt Shkurt -2022. 

Fletore Zyrtare me 
nr.  datë, 2022 
 

Nr.77 Datë 13.04.2022 Vendim nr.77, datë, 13.04.2022 Mbi përcaktimin e çmimit të shitjes së energjisë elektrike nga 
furnizuesi i mundësisë së fundit për muajt Mars -2022. 

Fletore Zyrtare me 
nr.  datë, 2022 
 

Nr.78 Datë 13.04.2022 Vendim nr.78, datë, 13.04.2022 Mbi propozimin e shoqërisë OST sh.a., për rregullat e tregut shqiptar 
të balancimit të energjisë elektrike, miratuar me vendimin nr. 106, datë 02.07.2020. 

Fletore Zyrtare me 
nr.  datë, 2022 
 

Nr.79 Datë 13.04.2022 Vendim nr.79, datë, 13.04.2022 Mbi licencimin e shoqërisë “M.C. INERTE LUMZI” sh.p.k. në 
veprimtarinë e tregtimit të energjisë elektrike. 

Fletore Zyrtare me 
nr.  datë, 2022 
 

Nr.80 Datë 13.04.2022 Vendim nr.80, datë, 13.04.2022 Mbi fillimin e procedurës për licencimin e shoqërisë “Green Energy 
Bilisht” sh.p.k, në veprimtarinë e prodhimit të energjisë elektrike nga centrali fotovoltaik, me kapacitet 
të instaluar 2000 kW. 

Fletore Zyrtare me 
nr.  datë, 2022 
 

http://www.ere.gov.al/
mailto:erealb@ere.gov.al

