
Nr. crt. 1. 1.1. ANEXĂ 
la Regulamentul de salubrizare 

A.INDICATORI DE PERFORMANŢĂ
pentru serviciul public de salubrizare, activităţile de colectarea separată şi 

transportul separat al deşeurilor municipale şi al deşeurilor similare 
provenind din activităţi comerciale din industrie şi instituţii, inclusiv fracţii 
colectate separat, fără a aduce atingere fluxului de deşeuri de echipamente 

electrice şi electronice, baterii şi acumulatori; colectarea şi transportul 
deşeurilor provenite din locuinţe, generate de activităţi de reamenajare şi 

reabilitare interioară şi/ sau exterioară a acestora; colectarea cadavrelor 
animalelor de pe domeniul public şi predarea acestora către unităţile de 
ecarisaj sau către instalaţiile de neutralizare, al comunei TISĂU, judeţul 

Buzău INDICATORI DE PERFORMANŢĂ I INDICATORI DE PERFORMANTĂ GENERALI CONTRACTAREA SERVICIILOR DE SALUBRIZARE Trimestrul II III IV Total an a) numărul de contracte încheiate 100% 100% 100% 100% 100% raportat la numărul de solicitări, pe categorii de utilizatori : al) utilizatori casnici 100% 100% 100% 100% 100% a2) utilizatori non casnici 100% 100% 100% 100% 100% b) procentul de contracte de la lit. a) 100% 100% 100% 100% 100% încheiate în mai puţin de 10 zilecalendaristicec) numărul de solicitări de modificare a 95% 95% 95% 95% 95% prevederilor contractuale, raportate la numărul total de solicitări de modificare a prevederilor contractuale, rezolvate în 1 O zile d) numărul de solicitări de îmbunătăţire a 95%parametrilor de calitate ai activităţii prestate, rezolvate, raportat la numărul total de cereri de îmbunătăţire a activităţii, pe categorii de activităţi d.1) colectarea separată ŞI transportul 95%separat al deşeurilor municipale ŞI al deşeurilor similare provenind din activităţi comerciale din industrie ŞI instituţii, inclusiv fracţii colectate separat, fără a aduce atingere fluxului de deşeuri de echipamente electrice şi electronice, baterii şi acumulatori d.2)colectarea ŞI transportul deşeurilor 95%provenite din locuinţe, generate de activităţi de reamenaJare şi reabilitare interioară şi/ sau exterioară a acestora; d.3)colectarea cadavrelor animalelor dene domeniul nublic şi predarea acestora 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 95% 
































































































































































