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Nr.2 Datë, 10.012023 Vendim Nr.2 datë 10.01.2023, Mbi fillimin e procedurës per licencimin e shoqërisë “Sunpower 
2017” sh.p.k., në veprimtarinë e prodhimit të energjisë elektrike nga centrali fotovoltaik me 
kapacitet të instaluar 2 MW, në Povelçë, Bashkia Fier. 

Fletore Zyrtare me 
nr. datë, 2023 

Nr.3  Datë, 10.01.2023 Vendim Nr.3 datë 10.01.2023, Mbi fillimin e procedurës për licencimin e shoqërisë “Sun Avenue” 
sh.p.k., në veprimtarinë e prodhimit të energjisë elektrike nga centrali fotovoltaik me kapacitet të 
instaluar 2 MW, në Povelçë, Bashkia Fier 

Fletore Zyrtare me 
nr. datë, 2023 

Nr.5  Datë, 16.01.2023 Vendim Nr.5 datë 16.01.2023  “Mbi përcaktimin e çmimit të shitjes së energjisë elektrike nga 
furnizuesi i mundësisë së fundit për muajin Dhjetor 2022 për klientët e lidhur në nivelin e 
tensionit 35 kV” 

 
 

Fletore Zyrtare me 
nr. datë, 2023 

Nr.6 Datë, 16.01.2023 Vendim Nr.6 datë, 16.01.2023  “Mbi fillimin e procedurës për rinovimin e licencës nr. 417, seria 
T18, së shoqërisë “RENRGY Trading Group” sh.p.k., në veprimtarinë e tregtimit të energjisë 
elektrike, dhënë me vendimin e bordit të ERE-s nr. 163, datë 19.07.2018” 

 

Fletore Zyrtare me 
nr. datë, 2023 

Nr.7  Datë, 16.01.2023 Vendim Nr.7 datë, 16.01.2023,  “Mbi disa ndryshime në vendimin e bordit të ERE-s nr. 167, datë 
28.06.2022 “mbi licencimin e shoqërisë “Salillari Energy Trade” sh.p.k. në veprimtarinë e 
furnizimit të energjisë elektrike”, i ndryshuar”  

 

Fletore Zyrtare me 
nr. datë, 2023 

Nr.9  Datë, 23.01.2023 Vendim Nr.9 datë, 23.01.2023,   “Mbi fillimin e procedurës për licencimin e shoqërisë “G.S.K” 
sh.p.k në veprimtarinë e furnizimit të energjisë elektrike”. 

Fletore Zyrtare me 
nr. datë, 2023 
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Nr.10  Datë, 23.01.2023 Vendim nr. 10 datë 23.01.2023 “Mbi fillimin e procedurës për licencimin e shoqërisë “G.S.K” 
sh.p.k në veprimtarinë e tregtimit të energjisë elektrike”. 
 

 

Fletore Zyrtare me 
nr. datë, 2023 

Nr.11 Datë, 23.01.2023 Vendim Nr.11 datë , 23.01.2023, “ Mbi mos fillimin e procedures lidhur me kërkesën e shoqërisë 
“Era Hydro” sh.p.k për marrjen e autorizimit nga ERE për transferimin e aseteve të Hec Strori në 
favor të Bankës Amerikane të Investimeve sh.a.” 

 
 

Fletore Zyrtare me 
nr. datë, 2023 
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