
  

  

CCOOMMUUNNEE  DDII  SSAARRDDAARRAA  

    (Provincia Sud Sardegna) 
  

PPiiaazzzzaa  GGrraammssccii,,  11  --  CC..AA..PP..  0099003300  --  ℡℡  007700993344550011  

CC..  FF..  8822000000117700992266  --  PPaarrttiittaa  IIVVAA  0000557700446600992233  

    

SSeettttoorree  SSoocciioo--AAssssiisstteennzziiaallee  --  PPuubbbblliiccaa  IIssttrruuzziioonnee  
 

BUONI SPESA Covid-19 
Per l’acquisto di alimentari e prodotti di prima necessità 

 

 
RENDE NOTO 

  

cchhee,,  iinn  ootttteemmppeerraannzzaa  aa  qquuaannttoo  ddiissppoossttoo  ddaall  DD..LL  2233  nnoovveemmbbrree  22002200,,  nn..  115544  ee  ddeellllaa  ddeelliibbeerraa  ddii  GGiiuunnttaa  CCoommuunnaallee  nn..  114422  ddeell  

2288..1122..22002200    iill  CCoommuunnee  ddii  SSaarrddaarraa  hhaa  pprreeddiissppoossttoo  uunnaa  mmiissuurraa  ddii  iinntteerrvveennttoo  ddii  ““ssoosstteeggnnoo  aalliimmeennttaarree””  aall  ffiinnee  ddii  aassssiiccuurraarree  uunn  

aaiiuuttoo  ccoonnccrreettoo  aallllee  ffaammiigglliiee  iinn  ddiiffffiiccoollttàà  aa  ccaauussaa  ddeellll’’aattttuuaallee  eemmeerrggeennzzaa  ddaa  CCoorroonnaavviirruuss..    
  

RReeqquuiissiittii  dd’’aacccceessssoo  
PPeerr  aacccceeddeerree  aall  bbeenneeffiicciioo  ii  rriicchhiieeddeennttii  ddoovvrraannnnoo  ppoosssseeddeerree  ii  sseegguueennttii  rreeqquuiissiittii  mmiinniimmii::  
--  eesssseerree  rreessiiddeennttee  nneell  CCoommuunnee  ddii  SSaarrddaarraa;;  
--  ttrroovvaarrssii,,  aa  ccaauussaa  ddeellll’’eemmeerrggeennzzaa  CCoovviidd--1199,,  iinn  uunnaa  ssiittuuaazziioonnee  ddii  ssoopprraavvvveennuuttaa  ddiiffffiiccoollttàà  ssoocciioo--eeccoonnoommiiccaa  ttaallee  ddaa  nnoonn  

ccoonnsseennttiirree  uunn  aaddeegguuaattoo  aapppprroovvvviiggiioonnaammeennttoo  ddii  ggeenneerrii  aalliimmeennttaarrii  ee  ddii  pprriimmaa  nneecceessssiittàà..  
  
RReeqquuiissiittii  ddii  aammmmiissssiioonnee  

SSoonnoo  aammmmeessssii  aall  bbeenneeffiicciioo  ii  nnuucclleeii  ii  ccuuii  ccoommppoonneennttii,,  aallllaa  ddaattaa  ddii  ppuubbbblliiccaazziioonnee  ddeell  pprreesseennttee  aavvvviissoo  aabbbbiiaannoo  uunnaa  ggiiaacceennzzaa  
ddii  rriissppaarrmmii  iinn  cc//cc  bbaannccaarrii  oo  ppoossttaallii  oo  eeqquuiippaarraattii  ccoonn  ssoommmmee  nnoonn  ssuuppeerriioorrii  aa::  

--  €€  55..000000,,0000  ppeerr  nnuucclleeii  ccoommppoossttii  ddaa  11  ppeerrssoonnaa  
--  €€  66..550000,,0000  ppeerr  nnuucclleeii  ccoommppoossttii  ddaa  22  ppeerrssoonnee  
--  €€  88..000000,,0000  ppeerr  nnuucclleeii  ccoommppoossttii  ddaa  33  ppeerrssoonnee  
--  €€  1100..000000,,0000  ppeerr  nnuucclleeii  ccoommppoossttii  ddaa  44  ppeerrssoonnee  ee  ppiiùù..  

  
AAii  ffiinnii  ddeell  pprreesseennttee  aavvvviissoo  ssii  ccoonnssiiddeerraa  nnuucclleeoo  ffaammiilliiaarree  qquueelllloo  rriissuullttaannttee  ddaallll’’aannaaggrraaffee  ddeell  CCoommuunnee  ee  ppeerr  ooggnnii  nnuucclleeoo  ppuuòò  
eesssseerree  pprreesseennttaattaa  uunnaa  ssoollaa  ddoommaannddaa..    
  

PPeerriiooddoo  ddii  pprreesseennttaazziioonnee  ddeellllaa  ddoommaannddaa  

••  11°°  ttrraanncchhee  ddaall  1133//0011//22002211  aall  2222//0011//22002211  

••  22°°  ttrraanncchhee  ddaall  0011//0022//22002211  aall  1155//0022//22002211  

••  33°°  ttrraanncchhee  ddaall  0011//0033//22002211  aall  1122//0033//22002211  

  
MMooddaalliittàà  ddii  pprreesseennttaazziioonnee  ddeellllaa  ddoommaannddaa  
LLee  ddoommaannddee,,  ssoottttoo  ffoorrmmaa  ddii  aauuttoocceerrttiiffiiccaazziioonnee,,  ppoossssoonnoo  eesssseerree  pprreesseennttaattee  eesscclluussiivvaammeennttee  mmeeddiiaannttee  iill  mmoodduulloo  pprreeddiissppoossttoo  ee  

ssccaarriiccaabbiillee  ssuull  ssiittoo  ccoommuunnaallee  ee  ttrraassmmeessssee  aall  CCoommuunnee  iinn  uunnoo  ddeeii  sseegguueennttii  mmooddii::  

••  aaffffaarriiggeenneerraallii@@ppeecc..ccoommuunnee..ssaarrddaarraa..vvss..iitt  

••  mmaaiill::  sseettttoorree..aaffffaarriiggeenneerraallii@@ccoommuunnee..ssaarrddaarraa..vvss..iitt  

••  aallll’’iinnddiirriizzzzoo::  CCoommuunnee  ddii  SSaarrddaarraa  ––  PPiiaazzzzaa  GGrraammssccii  11  ––  0099003300  SSaarrddaarraa  

••  ddiirreettttaammeennttee  nneellllaa  sseeddee  CCoommuunnaallee  ddeeppoossiittaannddoo  llaa  rriicchhiieessttaa  nneellll’’aappppoossiittaa  ccaasssseettttaa  ppoossttaa  aallll’’eesstteerrnnoo  oo  ddeell  CCoommuunnee..  
  
EEssiittoo  ddeellllee  ddoommaannddee  eedd  iinnddiivviidduuaazziioonnee  ddeeii  bbeenneeffiicciiaarrii  

IIll  pprreesseennttee  bbaannddoo  èè  aappeerrttoo  ffiinnoo  aa  eessaauurriimmeennttoo  ddeeii  ffoonnddii  ddiissppoonniibbiillii..  LLaa  ddoommaannddaa  ddoovvrràà  eesssseerree  pprreesseennttaattaa  aall  CCoommuunnee  ddii  

SSaarrddaarraa,,  sseeccoonnddoo  llee  mmooddaalliittàà  ssoopprraaiinnddiiccaattee..  aa  ppaarrttiirree  ddaall  1133//0011//22002211  ee  ffiinnoo  aall  1122//0033//22002211..  
LLee  ddoommaannddee  ssaarraannnnoo  vvaalluuttaattee  aa  ccuurraa  ddeell  SSeerrvviizziioo  SSoocciiaallee  cchhee  pprroocceeddeerràà  aallllee  vveerriiffiicchhee  ddii  ccoommppeetteennzzaa,,  ee  aa  sseegguuiittoo  

ddeellll’’aapppplliiccaazziioonnee  ddeeii  ccrriitteerrii  ssoopprraa  iinnddiiccaattii,,  pprroovvvveeddeerràà  aa  ssttiillaarree  uunnaa  ggrraadduuaattoorriiaa  ddeeii  bbeenneeffiicciiaarrii..  
  

PPeerr  uulltteerriioorrii  iinnffoorrmmaazziioonnii  vviissiioonnaarree  iill  ddiisscciipplliinnaarree..  
 
 
 

IL RESPONSABILE DEL SETTORE SOCIO-ASSISTENZIALE 
 

f.to Dott.ssa Lucia Sulcis 


