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FIȘĂ INFORMATIVĂ 

MISURA UNICA ABITARE – CONTRIBUȚII PENTRU CHIRIE 

Începând cu 25 ianuarie 2021 va fi posibil să se aplice pentru contribuția regională Misura Unica sprijin 

pentru chiriile familiilor aflate în dificultate din cauza efectelor urgenței Coronavirus. 

 

• Cine poate avea acces:  

Măsura, prevăzută pentru cetățenii care au reședința de cel puțin un an, începând cu data de 23 

decembrie 2020 în Comunele din Districtul Social Sud-Est Milano, va fi atribuită: 

1-            Unități familiale cu arierate nevinovate reduse. Adică familiile care nu au reușit să plătească chiria 

din cauza pierderii locului de muncă sau a altor situații, legate de criza de urgență a sănătății de COVID -19; 

2-            Unități familiale fără arierate, dar în situații dificile în legătură cu întreținerea casei închiriate din 

cauza dificultăților economice, legate de criza de urgență a sănătății de COVID -19; 

POT DEPUNE CERERE CETĂȚENII CARE AU BENEFICIAT DE CONTRIBUȚIA MISURA UNICA MAI 2020.  

Dificultățile economice ale unității familiale trebuie să se fi manifestat după 31/01/2020. 

 

•  Cum se va plăti contribuția: 

O contribuție va fi plătită proprietarului unității de cazare 

- Pentru cererile categoria 1 (Familii cu arierate nevinovate reduse) de 4 luni de chirie și nu mai mult de 

1.500,00 EUR pe cazare/contract; 

- Pentru cererile categoria 2 (Unități familiale fără arierate) de 2 luni de chirie și nu mai mult de 1.000,00 

EUR. 

 

•  Cum să depuneți cererea 

Cererile trebuie depuse exclusiv pe platforma corespunzătoare, care va fi activă de la ora 12.00 pe 25 

ianuarie 2021 până la 23.59 pe 26 februarie 2021 pe site-ul www.incrocicomuni.it  

 

 

http://www.incrocicomuni.it/
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Documente care trebuie prezentate: 

- copie a contractului de închiriere înregistrat și valabil; 

- declarația proprietarului unității de cazare în care se arată datoria netă de cheltuieli, acumulată de locatar 

(formular disponibil pe site-ul www.incrocicomuni.it ); 

- document de identificare valabil. 

 

În cerere trebuie să fie auto declarată posesia certificării ISEE pentru anul 2021, până la un maxim de 

26.000,00 EUR. Pentru familiile fără certificarea ISEE 2021, este considerată valabilă și certificarea ISEE 

2020. 

http://www.incrocicomuni.it/

