Măsuri extraordinare și urgente în sprijinul plății chiriei
ca urmare a urgenței epidemiologice de Covid-19
Cetățenii sunt informați că - prin urmare a hotărârii manageriale n. 262 del
22/04/2020, în conformitate cu decizia Consiliului Regional Toscan n. 442 del
31/03/2020 și a deliberării Consiliului Comunal n. 65 del 21/04/2020 - a fost aprobat
Avizul public de măsuri extraordinare și urgente de sprijinire a plății chiriei în urma
urgenței epidemiologice Covid-19.

Prezentul AVIZ rămâne deschis în perioada 04.04.2020 orele 12.00 până pe data de
18.05.2020 orele 12.00 și se referă la cei care, angajați sau persoane care
desfășoară activități independente, și-au încetat, redus sau suspendat activitatea
sau raportul de lucru începând cu data de 31.01.2020, data declarării stării de
urgență epidemiologică de CoViD-19.
Contribuția va fi plătită până la epuizarea resurselor, iar beneficiarii vor putea solicita
și contribuția de închiriere pentru 2020. Suma plătită ca măsură extraordinară în
temeiul prezentului Aviz va fi scăzută din suma care poate fi datorată în temeiul
contribuției de închiriere pentru 2020.

Textul avizului

Cerințe:
Cei care îndeplinesc următoarele cerințe pot participa la acest aviz:
 sunt cetațeni italieni sau ai UE sau, în cazul cetațenilor non UE, dețin un
permis de ședere regulat;
 au reședința în municipiul Campi Bisenzio
 dețin un contract de chirie, înregistrat în mod regulat, pentru un imobil în care
au reședința;
 dețin un ISE (Indicatorul situației economice), calculat în conformitate cu
DPCM 5 decembrie 2013 nr. 159. În cazul în care solicitantul nu are un
certificat Ise valabil, acesta poate prezenta DSU în conformitate cu
reglementările guvernamentale în vigoare, indicând în cerere numărul
protocolului practicii prezentate și autocertificarea precum că valoarea ISE nu
este mai mare de 28 684,36.
 au suferit diminuirea venitului familiei cu nu mai puțin de 30% (treizeci la sută)
din cauza urgenței epidemiologice cauzate de Covid-19, comparativ cu plățile
lunare aferente anului 2019. Această reducere se poate referi atât la venitul

angajaților (reducerea orelor de lucru, concedierea etc.), cât și la veniturile din
activități independente (în special în categoriile ATECO a căror activitate este
suspendată ca urmare a măsurilor guvernamentale), precum și la veniturile de
muncă cu contracte nedeterminate de orice tip.

Nu poate participa cine:
a) este titularul drepturilor de proprietate sau de uzufruct, de folosință sau de locuință
în spații de cazare corespunzătoare nevoilor familiei, situat la o distanță de 50 km
sau mai puțin de municipiul Campi Bisenzio, cu excepția cazului în care una dintre
proprietățile deținute de familia solicitantă se încadrează alternativ într-unul din
următoarele cazuri:
- să fie un soț separat legal sau divorțat care, ca urmare a unei hotărâri
judecătorești, nu are disponibilitatea casei conjugale a cărei proprietar este;
- să aibă dreptul de proprietate pro-share asupra drepturilor reale pentru care este
documentată indisponibilitatea.
b) a beneficiat de contributia pentru autonomia tinerilor prevăzută de Măsuri pentru
tineret privind chiria pentru locuințe in 2020;
c) este beneficiar de locuințe de la stat.

Modalitate de prezentare a cererii:
Cererea trebuie completată exclusiv online pe platforma FIDO până la orele 12.00,
în data de 18.05.2020. Cei care nu au un computer la dispozitie necesar pentru a
intra în aplicație pe platforma FIDO vor putea profita - personal, fără nici o asistență de o stație prezentă la Ghișeul Multifuncțional cu care trebuie făcută o programare
înainte. Vă rugăm să rețineți că pentru a accesa platforma FIDO trebuie să aveți
activat cardul de sănătate și codul de identificare sau, alternativ, acreditările
S.P.I.D.

Documente necesare
Cererea trebuie să fie însoțită, sub rezerva excluderii, de următoarele documente
atașate numai în următoarele formate: pdf, jpg, tiff cu dimensiune maximă a fiecărei
atașari nu mai mult de 5 megabyte:
a) o copie a contractului de închiriere înregistrat în mod regulat pentru unitatea de
cazare în care solicitantul își are reședința;
b) documentația care atestă reducerea veniturilor de lucru începând cu 31 ianuarie
2020;
c) permis de ședere pentru cetățenii non UE.

Dacă doriți să solicitați prioritatea oferită de acest Aviz, va trebui, de asemenea, să
atașați la cerere certificarea ce confirmă handicapul de 67 % sau mai mult și/sau
dovada de handicap în conformitate cu L. 104/1992.

Cum va fi livrat serviciul
În termen de 30 de zile de la data limită de depunere a cererilor, o listă provizorie cu
familiile admise și excluse va fi publicată timp de 10 (zece) zile în registrul local și pe
site-ul municipalității. Pe parcursul acestor 10 zile va fi posibil să prezentați
contestări față de lista provizorie de admiși și exclusi, prin trimiterea formularului
corespunzător online prin intermediul platformei F.I.D.O. După încheierea fazei de
examinare a contestației, va fi publicat la Registrul Pretorio și pe site-ul
municipalității, clasamentul final al celor excluși și admiși.

Legile de referință
L. 431/98;
Deliberarea Consiliului Regional Toscan nr.
Deliberarea Consiliului Municipal nr.
Hotărârea Executivă a Sectorului II 262 din 22.04.2020.
Pentru informații sau asistență telefonică în completarea formularului pe "FIDO"
puteți contacta Ufficio Casa la următoarele detalii de contact:
– e/mail serv.soc@comune.campi-bisenzio.fi.it
– telefoane 055/8959301 - 055/8959313
Biroul de primire a cetățenilor străini
Villa Montalvo, via di Limite 15 - Campi Bisenzio
Orar numai la telefon, la 055 8959302:
Marțea de la 9:00 la 13:00;
Miercuri de la 9:00 la 13:00;
Joi de la 14:00 la 18:00
e-mail: accoglienza@comune.campi-bisenzio.fi.it

