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      MBLEDHJE E BORDIT TË ENTIT RREGULLATOR TË ENERGJISË 

 

Tiranë më 26.11.2015 

 

Bordi i Entit Rregullator të Energjisë, në mbledhjen e tij të datës 26.11.2015 pasi 

shqyrtoi relacionet e përgatitura nga drejtoritë teknike të ERE-s mori vendimet si 

më poshtë : 

 
 
 

1. Vendimi nr. 136, datë 26.11.2015,  “Për fillimin e procedurës për miratimin 
e një ndryshimi ne Rregullat  e Tregut te Energjisë Elektrike”  

 
2. Vendimi nr. 137, datë 26.11.2015,   “Mbi kërkesën e shoqërisë “PHOENIX  

PETROLEUM” sh.a., për liçensim në aktivitetin e Furnizimit të Gazit 
Natyror(Shitje me Pakicë)” 

 
3. Vendimi nr. 138, datë 26.11.2015,  “Mbi shqyrtimin e kërkesën se shoqërisë 

“HP Ujaniku Energy” sh.p.k., për liçensim në aktivitetin e Prodhimit te 
Energjisë Elektrike nga Hec “Ujanik 2”  
 

4. Vendimi nr. 139, datë 26.11.2015, “Mbi kërkesën e shoqërisë “HP Ujaniku 
Energy”sh.p.k., për licensim në aktivitetin e Tregëtimit të Energjisë 
Elektrike“ 

 
5. Vendimi nr. 140, datë 26.11.2015, “Mbi kërkesën e shoqërisë “Energjia 

D.O.O Veternik” sh.p.k., për licensim në aktivitetin  e  Tregëtimit të 
Energjisë Elektrike”  

 
6. Vendimi nr. 141, datë 26.11.2015, “Mbi kërkesën e shoqërisë  “Energjia 

D.O.O Veternik” sh.p.k., për licensim ne aktivitetin e Furnizimit te 
Energjisë Elektrike” 

 
7. Vendimi nr. 142, datë 26.11.2015, “Mbi shqyrtimin e kërkesën e shoqërisë 

“C&S Energy” sh.p.k., për liçensim në aktivitetin e Prodhimit te Energjisë 
Elektrike nga Hec “Rrapun 3 & 4”  

 

 

REPUBLIKA E SHQIPËRISË 
ENTI RREGULLATOR I ENERGJISË 
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8. Vendimi nr. 143, datë 26.11.2015, “Mbi kërkesën e shoqërisë “C&S Energy 
” sh.p.k., për licensim në aktivitetin  e  Tregëtimit të Energjisë Elektrike”  

 
9. Vendimi nr. 145, datë 26.11.2015, “Mbi fillimin e procedurave për kërkesës 

e shoqërisë “GSA” sh.p.k., për rinovim license ne aktivitetin  e  Tregtimit te 
Energjisë Elektrike”  

 
10. Vendimi nr. 146, datë 26.11.2015, “Mbi fillimin e procedurave për 

shqyrtimin e kërkesës se shoqërisë “LIRIA ENERGJI” sh.p.k., për liçensim 
në aktivitetin e Prodhimit te Energjisë Elektrike nga Hec “Shpella Poshtë 2”  

 
11. Vendimi nr. 147, datë 26.11.2015, “Mbi fillimin e procedurave per 

shqyrtimin e kërkesës se shoqërisë “LIRIA ENERGJI” sh.p.k., për liçensim 
në aktivitetin e Tregtimit te Energjisë Elektrike” 

 
12. Vendimi nr. 148, datë 26.11.2015, “Mbi fillimin e procedurave për 

shqyrtimin e kërkesës së shoqërisë “LIRIA ENERGJI” sh.p.k., për licensim 
ne aktivitetin  e  Furnizuesit te Energjisë Elektrike” 

 
 

 
 

 
 

 


