Deklarata e vendbanimit/rezidenca
Përshkrimi
Me 9 maj 2012 kanë hyrë në fuqi normat e reja mbi “ndryshimin e vendbanimit/rezidencës në kohë
reale” Modifikimet e hartuara nga legjislatori i përkasin në mënyrë më specifike:
a) Trasferimi i vendbanimit në një komunë tjetër, nga jashtë shtetit ose trasferimi i vendbanimit
jashtë shtetit;
b) formimi i një familje të re ose ndryshime që kanë ndodhur në formimin e familjes;
c) Ndryshimi i banimit brenda një komune.

Kriteret
Të kesh banesën e zakonshme në Komunën e Campi Bisenzio. Për këtë arsye është e
rëndësishme të kujtojmë që për banesë të zakonshme kuptohet qëndrimi në vendin e deklaruar, i cili
nuk është i pajtueshëm me largime të mundshme, së bashku me vullnetin për të qëndruar (Gjykata e
Kasacionit 1965)

Prezantimi i kërkesës për vendbanim/rezidencë. Të rejat i
përkasin mundësisë për të bërë deklarata anagrafike që i
përkasin shkronjave të mëparshme a), b) dhe c) me anë të
mbushjes së modularve të cilët përputhen me ata të publikuar
në faqen e internetit të Ministrisë të Brendshme.
Këta modularë mund të dërgohen me anë të mënyrave të mëposhtme:
1.
2.

3.
4.
5.
6.

Me kanalin telematik të Formimit iterativ Kërkesat Online (F.I.D.O), për mbushjen e
udhëzuar nga deklarata për stabilitetin e vendbanimit;
Me anë të postës rekomande AR e cila i dërgohet zyrës së gjendjes civile të Komunës me
adresën e mëposhtme : Komuna e Campi Bisenzio Sheshi Dante n. 36 CAP 50013 - CAMPI
BISENZIO ( FI );
me fax në numrin 055/8959446;
me anë të postës së çertifikuar PEC me adresë
comune.campi-bisenzio@postacert.toscana.it nga posta elektronike e çertifikuar e
deklaruesit
me anë të postës elektronike të thjeshtë në emailnin anagrafe@comune.campibisenzio.fi.it duke firmosur deklaratën në mënyrë dixhitale ose duke bashkangjitur kopjen e
deklaratës e cila përmban firmën e autografuar dhe kopjen e dokumentit të identitetit të
deklaruesit të përfituar me anë të skanerit.

Kanali i udhëzuar i deklarimit të stabilitetit të vendbanimit/rezidenca – F.I.D.O

Dokumentacioni që duhet të bashkangjitet
Kërkesa për vendbanimin/rezidencë duhet të përmbajë me domozdoshmëri të gjithë të dhënat e
detyrueshme të parashikuara nga modularët përkatës.
Është e nevojshme të bashkangjitet kopja e dokumentit të identitetit të kërkuesit dhe të personave të
cilët trasferojnë rezidencën së bashku me kërkuesin, të cilët n.q.f janë në moshë madhore, duhet të
nënshkruajnë modularin. Këshillohet përdorimi i kanalit telematik të Formimit Iterativ Kërkesa
Online (F.I.D.O)
Nënshtetasi i Shtetit Jo Komunitarë – CEE duhet të bashkangjisi dokumentacionin e treguar në
modularin A).


Nënshtetasi i Shtetit që i përket BEE duhet të bashkamgjisi dokumentacionin e treguar në
modularin B).

Kohët e lëshimit dhe Shpenzimet
Proҫedura e regjistrimit në zyrën civile të Komunës është një proҫedurë e komplikuar. Kjo do të
thotë që në të njëjtën kohë përfishihen disa organe. M.gj.th dispozitat e reja kanë bërë të mundur
lehtësimin e kësaj proҫedure.
Pikërisht pas bërjes së deklartatës, zyra civile brenda 2 ditëve të ardhshme, sigurohet të
regjistrojë variacionet pasuese, të cilat do të rezultojnë nga data e prezantimit të të njëjtave
deklarata.
Si pasojë, kjo do të thotë që brenda 45 ditëve të ardhshme, do të konsatohet n.q.f rezultojnë kriteret
e parashikuara për vetë regjistrimin me anë të verifikimit nga organet e Policisë së Qytetit.
Pas të cilave, n.q.f nuk do të kryhet komunikimi i kritereve që mungojnë (mohimi). Regjistrimi
considerohet i konfermuar.
Proҫedura nuk sjell asnjë lloj shpenzimi.

Ҫ’farë ndodh në rast të deklaratave të rreme
Në rast të deklaratave që nuk i korespondojnë të vërtetës aplikohen nenet 75 dhe 76 të D.P.R. n.
445/2000, të cilët sjellin respektivisht rënjen e të drejtave të fituara si efekt i deklarimeve, si edhe
rrjedhojat penale të deklaratës fallco.
Do të jetë kështu, detyra e zyrës, në rastet ku mendohet që është e mundur, të kryejnë sinjalizimin te
autoritetet e sigurisë publike.

Gjithashtu norma parashikon, në rast jo korrispondence të të dhënave, ripristinimin e regjistrimeve
anagrafike përpara datës së deklaratës së lëshuar.
në rast të një regjistrimi të parë angarafik (nga jashtë shtetit ose që nuk rezulton në territor)
do të kryhet fshirja e të interesuarit me efekt rektroaktiv duke filluar nga deklarata.
2. në hipotezën e një regjistrimi me prejardhje nga një Komunë tjetër ose nga jashtë shtetit të
nënshtetasit të regjistruar në AIRE do të fshihet i interesuari nga data e deklaratës dhe do të
bëhet komunikimi i menjëhershëm në Komunën nga e cila vjen ose të regjistrimit AIRE në
mënyrë që ta regjistrojnë atë me të njëjtën datë.
3. në rast ndryshimi banese i interesuari do të regjistrohet sërisht në banesën e mëparshme,
gjithmonë duke filluar nga data e treguar.
1.

Ku të drejtoheni
Shërbimet Demografike

Kujtohu që ...
Është e këshillueshme të kujtoni që regjistrimi anagrafik sjell detyrime shtesë që lidhen me të.
Në mënyrë specifike dhe vetëm si shembull:


Detyrime që lidhen me grumbullimin e mbeturinave, lejet e qarkullimit…
Normativa e referimit






Legji n. 1228 del 24 Dhjetorit 1954: Orientimi i regjistrimit anagrafik të popullatës
banuese.
Dekreti i Presidentit të Republikës 30.05.1989 n. 223: Aprovimi i rregullores së re
anagrafike të popullsisë banuese.
Neni. 5 i Dekretit Legjislativ 09/02/2012, n. 5, i kthyer në L. 04/04/2012 n. 35 ( Paketa e
thjeshtëzimit dhe e zhvillimit )
Neni. 65 i Kodit të Administratimit Dixhital (CAD), në të cilën d.lgjs. n. 82/2005

Modularët
Modulari i kërkesës së vendbanimit/residenca format .pdf
Modulari i kërkesës së vendbanimit/residenca format .doc
Modulari i kërkesës së fshirjes format .pdf
Modulari i kërkesës së fshirjes format .doc
Alegati A

PARAMETRAT E TË ARDHURAVE PËR VITIN 2019
(AZORNIMI TABELA PËRMBAHET TE ALEGATO B )
Tabela parametra 2019
Alegato B

