Măsură extraordinară și urgentă de contribuție la închiriere
pentru covid19. Publicarea listei provizorie de admiși și
respinși

Se informează că a fost publicat, ca urmare a hotărârii managerială nr. 333 del 28/05/2020, lista
provizorie de admiși și respinși privind participanții la măsura extraordinară și urgentă de
contribuție la închiriere pentru covid 19.
Orice contestație împotriva excluderii de pe lista celor admiși sau pentru corectarea valorii I.S.E.
atribuită poate fi depusă numai prin intermediul platformei F.I.D.O. până la orele 24.00 de pe data
de 10 iunie 2020.
Precizăm că, în conformitate cu legislația actuală privind confidențialitatea, numele persoanelor
admise și excluse nu pot fi publicate, ci doar numărul de protocol care a fost atribuit cererii depuse
pe platforma F.I.D.O. (numărul de protocol și nu numărul de identificare al cererii).
În lista persoanelor admise, lângă numărul protocolului mai sus menționat a fost indicată valoarea
I.S.E. (atenție: I.S.E. și nu I.S.E.E.) al nucleului familiar al solicitantului: se recomandă verificarea
cu atenție a acesteia și eventual contestarea în cazul în care aceasta este greșită.
În lista celor respinși, tot lângă numărul de protocol, au fost menționate pe scurt motivele
excluderii: vă rugăm să luați act și să contestați numai în cazul în care deficiențele pot fi corectate
sau integrate.
Dacă, cu toate acestea, aveți nevoie de ulterioare informații, puteți scrie un e-mail la adresa
serv.soc@comune.campi-bisenzio.fi.it indicând numărul de protocol (prezent pe dovada ajunsă
prin e-mail) și/sau atașarea acesteia la mail.
Persoanele respinse, care doresc să prezinte recurs, precum și cele admise sunt invitate să furnizeze,
cât mai curând posibil, documentația necesară pentru a demonstra reducerea efectivă a veniturilor în
perioada anului 2020 în care a avut loc evenimentul legat de covid 19 (cassa integrazione, reducerea
orelor de lucru, suspendarea activității sau orice altceva) și perioada corespunzătoare din 2019:
- fluturaș de salariu pentru angajați;
- facturi sau înregistrări trimestriale pentru persoanele care desfășoară activități independente.
Această documentație poate fi trimisă prin e-mail la adresa serv.soc@comune.campi-bisenzio.fi.it
sau folosind platforma IoRestoaCasa și poate folosi F.I.D.O. #
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