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MBLEDHJE E BORDIT TË ENTIT RREGULLATOR TË ENERGJISË 

 

Tiranë më 10.01.2018 

 

Bordi i Entit Rregullator të Energjisë, në mbledhjen e tij të datës 10.01.2018 

shqyrtoi çështjet si më poshtë : 

 

 

 

1. Në lidhje me  shtyrjen e afatit të vlefshmërisë së licensave për Prodhimin e Energjisë 

Elektrike nga Parqet Eolike. 

 

2. Miratimi i Liçensës Tip të Aktivitetit të Shpërndarjes të Gazit Natyror. 

 

3. Miratimi i Liçensës Tip të Aktivitetit të Transmetimit të Gazit Natyror.  

 

4. Miratimin e  kërkesës së shoqërisë “Hydro Power Plant of Korça” shpk, për vendosje të 

hipotekës mbi sendet e paluajtshme të shoqërisë.  

 

5. Miratimin e  kërkesës së shoqërisë “HEC-i Dragostunje” sh.p.k., për lënien peng të aseteve 

të luajtshme dhe të paluajtshme në favor të bankës “Societe Generale Albania” sha. 

   

6. Fillimin e  procedurës për shqyrtimin e kërkesës së shoqërisë “LENGARICA & ENERGY“ 

shpk, për vendosje të hipotekës mbi pasuritë që disponon, në favor të “Intesa Sanpaolo 

Bank Albania” sha.  

7. Fillimin e  procedurës për shqyrtimin e kërkesës së shoqërisë “M.T .C“ shpk, për lënie 

peng asetesh.  

 

8. Fillimi i procedurës për licensim në aktivitetin e Prodhimit të Energjisë Elektrike të 

shoqërisë “Alesio 2014” shpk  

9. Shqyrtimin e kërkesës së shoqërisë “ALBGAZ” sha, për shtyrjen e afatit të kontratës së 

Transmetimit të Gazit Natyror të lidhur mes “Albpetrol” sha  dhe “Albgaz” sha. 

 

10. Për miratimin  e “Kushteve të Përgjithshme të Kontratës së Shërbimit Universal  të 

Furnizimit me Energji Elektrike për Klientët Fundorë”.  
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11. Miratimin e Rregullave për “Përcaktimin e formatit të të dhënave dhe procedurën për 

aksesin e furnizuesve ndaj të dhënave të Operatorit të Shpërndarjes së Energjisë Elektrike”. 

 

12. Fillimin e procedurës për miratimin e “Rregullores për mbrojtjen e informacionit 

konfidencial” .  

13. Miratimin e  “Rregullores së Procedurave të Paraqitjes së Planit të Investimeve nga 

Operatorët e Transmetimit dhe Shpërndarjes së Gazit Natyror”. 
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