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DDeelliibbeerraazziioonnee  
ddeell  CCoommmmiissssaarriioo  SSttrraaoorrddiinnaarriioo  

  ((ccoonn  ii  ppootteerrii  ddeell  CCoonnssiigglliioo  CCoommuunnaallee))  
  
  
  
  

nn..  1188  ddeell  RReegg..  
ddaattaa  1133..0055..22001133  

OOGGGGEETTTTOO::  BBIILLAANNCCIIOO  AANNNNUUAALLEE  DDII  PPRREEVVIISSIIOONNEE  PPEERR  LL’’EESSEERRCCIIZZIIOO  22001133  --  
RREELLAAZZIIOONNEE  PPRREEVVIISSIIOONNAALLEE  EE  PPRROOGGRRAAMMMMAATTIICCAA  PPEERR  IILL  
TTRRIIEENNNNIIOO  22001133//22001155  --  BBIILLAANNCCIIOO  PPLLUURRIIEENNNNAALLEE  PPEERR  IILL  
TTRRIIEENNNNIIOO  22001133//22001155      EESSAAMMEE  EEDD  AAPPPPRROOVVAAZZIIOONNEE..  

  
  
  

L'anno DUEMILATREDICI, il giorno 13 (TREDICI) del mese di MAGGIO, alle ore 

13,00 nella Sede Comunale, il Dott. Giuseppe Mario PUZZO, Commissario Straordinario 

in forza del Decreto del Presidente della Repubblica del 19 settembre 2012, pubblicato 

sulla Gazzetta Ufficiale n.231 del 03.10.2012, con la partecipazione del Segretario 

Comunale Dott.ssa Rosanna FURII, procede alla trattazione dell’oggetto sopra indicato 

come da proposta di seguito riportata; 
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OOGGGGEETTTTOO::BBIILLAANNCCIIOO  AANNNNUUAALLEE  DDII  PPRREEVVIISSIIOONNEE  PPEERR  LL’’EESSEERRCCIIZZIIOO  22001133    

RREELLAAZZIIOONNEE  PPRREEVVIISSIIOONNAALLEE  EE  PPRROOGGRRAAMMMMAATTIICCAA  PPEERR  IILL  TTRRIIEENNNNIIOO  22001133//22001133  
BBIILLAANNCCIIOO  PPLLUURRIIEENNNNAALLEE  PPEERR  IILL  TTRRIIEENNNNIIOO  22001133//22001155  
EESSAAMMEE  EEDD  AAPPPPRROOVVAAZZIIOONNEE..  

  
  

PPRROOPPOOSSTTAA  DDII  DDEELLIIBBEERRAA  
DDEELL  RREESSPPOOSSNNAABBIILLEE  DDEELLLL’’AARREEAA  EECCOONNOOMMIICCOO--FFIINNAANNZZIIAARRIIAA  

  
  PPrreemmeessssoo::  

  cchhee  ll’’aarrtt..  117700  ddeell  DD..LLggss..1188  aaggoossttoo  22000000  nn..226677,,  ddiissppoonnee  cchhee  ii  CCoommuunnii  ddeelliibbeerraannoo  iill  bbiillaanncciioo  ddii  pprreevviissiioonnee  ppeerr  
ll’’eesseerrcciizziioo  ssuucccceessssiivvoo  ee  cchhee  iill  bbiillaanncciioo  èè  ccoorrrreeddaattoo  ddaa  uunnaa  rreellaazziioonnee  pprreevviissiioonnaallee  ee  pprrooggrraammmmaattiiccaa  ee  ddaa  uunn  
bbiillaanncciioo  pplluurriieennnnaallee;;  

  cchhee  ll’’aarrtt..116622,,  pprriimmoo  ccoommmmaa,,  ddeell  DDeeccrreettoo  LLeeggiissllaattiivvoo  1188  aaggoossttoo  22000000,,  nn..226677,,  ssttaabbiilliissccee  cchhee  ggllii  eennttii  llooccaallii  
ddeelliibbeerraannoo  aannnnuuaallmmeennttee  iill  bbiillaanncciioo  ddii  pprreevviissiioonnee  ffiinnaannzziiaarriioo  iinn  tteerrmmiinnii  ddii  ccoommppeetteennzzaa,,  ppeerr  ll’’aannnnoo  ssuucccceessssiivvoo,,  
oosssseerrvvaannddoo  ii  pprriinncciippii  ddii  uunniittàà,,  aannnnuuaalliittàà,,  uunniivveerrssaalliittàà  eedd  iinntteeggrriittàà,,  vveerriiddiicciittàà,,  ppaarreeggggiioo  ffiinnaannzziiaarriioo,,  ppuubbbblliicciittàà  ee  
cchhee  llaa  ssiittuuaazziioonnee  eeccoonnoommiiccaa  nnoonn  ppuuòò  pprreesseennttaarree  uunn  ddiissaavvaannzzoo;;  

  cchhee  ggllii  aarrtttt..  117700  ee  117711  ddeell  cciittaattoo  DDeeccrreettoo  LLeeggiissllaattiivvoo  nn..  226677//22000000  pprreessccrriivvoonnoo  cchhee  ssiiaannoo  aalllleeggaattii  aall  bbiillaanncciioo  
aannnnuuaallee  ddii  pprreevviissiioonnee  uunnaa  rreellaazziioonnee  pprreevviissiioonnaallee  ee  pprrooggrraammmmaattiiccaa  eedd  uunn  bbiillaanncciioo  pplluurriieennnnaallee  ddii  ccoommppeetteennzzaa,,  
ddii  dduurraattaa  ppaarrii  aa  qquueellllii  ddeellllaa  RReeggiioonnee  ddii  aappppaarrtteenneennzzaa  ee  ccoommuunnqquuee  nnoonn  iinnffeerriioorree  aa  ttrree  aannnnii;;  

  cchhee  ll’’aarrtt..  117744  ddeelllloo  sstteessssoo  DDeeccrreettoo  LLeeggiissllaattiivvoo  nn..  226677//22000000  ddiissppoonnee  cchhee  lloo  sscchheemmaa  ddii  bbiillaanncciioo  aannnnuuaallee  ddii  
pprreevviissiioonnee,,  llaa  rreellaazziioonnee  pprreevviissiioonnaallee  ee  pprrooggrraammmmaattiiccaa  ee  lloo  sscchheemmaa  ddeell  bbiillaanncciioo  pplluurriieennnnaallee  ssoonnoo  pprreeddiissppoossttii  
ddaallllaa  GGiiuunnttaa  ee  ddaa  qquueessttaa  pprreesseennttaattii  ddaall  CCoonnssiigglliioo  uunniittaammeennttee  aaggllii  aalllleeggaattii  eedd  aallllaa  rreellaazziioonnee  ddeellll’’oorrggaannoo  ddii  
rreevviissiioonnee;;  

  cchhee  ll’’aarrtt..116600  ddeell  DD..LLggss..  nn..226677//22000000  aaii  ccoommmmii  11  ee  22,,  pprreevveeddee  cchhee  ccoonn  rreeggoollaammeennttoo,,  ddaa  eemmaannaarree  aa  nnoorrmmaa  
ddeellll’’aarrtt..1177  ddeellllaa  lleeggggee  2233..88..11998888,,nn..440000,,  ssoonnoo  ssttaattii  aapppprroovvaattii  ii  mmooddeellllii  ee  ggllii  sscchheemmii  ccoonnttaabbiillii  ppeerr  iill  bbiillaanncciioo  ee  llaa  
rreellaazziioonnee  pprreevviissiioonnaallee  ee  pprrooggrraammmmaattiiccaa;;  

  cchhee  ssoonnoo  ssttaattee  aaddoottttaattee  iiddoonneeee  iinniizziiaattiivvee  ppeerr  aassssiiccuurraarree  llaa  ccoonnoosscceennzzaa  ddeell  bbiillaanncciioo  ee  ddeeggllii  aallttrrii  aattttii  ccoonnttaabbiillii  
ddaa  ppaarrttee  ddeeii  cciittttaaddiinnii;;  

  
  VViissttoo::  

  cchhee  ggllii  aattttii  ooggggeettttoo  ddii  aapppprroovvaazziioonnee  vveennggoonnoo  pprrooppoossttii  ccoommee  aaddoottttaattii  ccoonn  ddeelliibbeerraa  CCoommmmiissssaarriiaallee  nn..2233  ggcc  
ddeell  2222..0044..22001133,,  eesseeccuuttiivvaa;;  

  cchhee  ccoonn  ddeelliibbeerraa  ccoommmmiissssaarriiaallee  nn..1100cccc  ddeell  2222..0044..22001133,,  eesseeccuuttiivvaa,,  aavveennttee  aadd  ooggggeettttoo::  AAddddiizziioonnaallee  
ccoommuunnaallee  IIRRPPEEFF..    AAnnnnoo  22001133..  CCoonnffeerrmmaa  aalliiqquuoottee  eedd  eesseennzziioonnii  èè  ssttaattaa  ccoonnffeerrmmaattaa  nneelllloo  00,,55%%  ll’’aalliiqquuoottaa  
uunniiccaa  ddeellll’’aaddddiizziioonnaallee  IIRRPPEEFF  ee  lloo  ssccaagglliioonnee  ddii  eesseennzziioonnee;;  

  cchhee,,  rreellaattiivvaammeennttee  aallll’’II..MM..UU..::  
11..    ccoonn  ddeelliibbeerraa  CCoommmmiissssaarriiaallee  nn..2222  ggcc  ddeell  2222..0044..22001133,,  eesseeccuuttiivvaa,,  aavveennttee  aadd  ooggggeettttoo::  DDeetteerrmmiinnaazziioonnee  ddeeii  

vvaalloorrii  vveennaallii  ppeerr  llee  aarreeee  ffaabbbbrriiccaabbiillii  ee  bbaassee  iimmppoonniibbiillee  aaii  ffiinnii  ddeellll’’IImmppoossttaa  MMuunniicciippaallee  PPrroopprriiaa  ((II..MM..UU..))  AAnnnnoo  
22001133  ssoonnoo  ssttaattii  ccoonnffeerrmmaattii  ppeerr  ll’’aannnnoo  22001133  ssiiaa  ii  vvaalloorrii  vveennaallii  ddeellllee  aarreeee  ffaabbbbrriiccaabbiillii  cchhee  llaa  ssuuddddiivviissiioonnee  
ddeellllee  mmeeddeessiimmee  ppeerr  zzoonnee  oommooggeenneeee  nneellllee  sstteessssee  mmiissuurree  ee  ccoonn  llee  sstteessssee  mmooddaalliittàà  ddii  qquuaannttoo  pprreevviissttoo  ppeerr  
ll’’aannnnoo  pprreecceeddeennttee;;  

22..  ccoonn  ddeelliibbeerraa  CCoommmmiissssaarriiaallee  nn..1111  cccc  ddeell  2222..0044..22001133,,  eesseeccuuttiivvaa,,  aavveennttee  aadd  ooggggeettttoo::  CCoonnffeerrmmaa  aalliiqquuoottee  ee  
ddeettrraazziioonnii  ppeerr  ll’’aapppplliiccaazziioonnee  ddeellll’’  IIMMUU    --  AAnnnnoo  22001133    ssoonnoo  ssttaattee  ccoonnffeerrmmaattee    ssiiaa  llee  aalliiqquuoottee  cchhee  llee  
ddeettrraazziioonnii    pprreevviissttee  ppeerr  ll’’aannnnoo  22001122;;  

  cchhee,,  rreellaattiivvaammeennttee  aallllaa  TTAA..RR..EE..SS..  ((TTaa..RRiiffiiuuttii  EE  SSeerrvviizzii))::  
11..  ccoonn  ddeelliibbeerraa  ccoommmmiissssaarriiaallee  nn..  2255  ggcc  ddeell  2222..0044..22001133,,  eesseeccuuttiivvaa,,  èè  ssttaattoo  nnoommiinnaattoo  iill  ffuunnzziioonnaarriioo  

rreessppoonnssaabbiillee  ddeell  ttrriibbuuttoo;;  
22..  ccoonn  ddeelliibbeerraa  ccoommmmiissssaarriiaallee  nn..1133  cccc  ddeell  1133..0055..22001133,,  eesseeccuuttiivvaa,,    èè  ssttaattoo  aapppprroovvaattoo  iill  rreeggoollaammeennttoo  

ccoommuunnaallee  TTAA..RR..EE..SS..;;  
33..  ccoonn  ddeelliibbeerraa  ccoommmmiissssaarriiaallee  nn..1155  cccc  ddeell  1133..0055..22001133,,  eesseeccuuttiivvaa,,  ssoonnoo  ssttaattii  aapppprroovvaattii  iill  PPiiaannoo  FFiinnaannzziiaarriioo    ee  

llee  ttaarriiffffee  TTAA..RR..EE..SS..  ppeerr  ll’’aannnnoo  22001133;;  
  cchhee  iinn  aasssseennzzaa  ddii  ddaattii  cceerrttii  iinn  mmaatteerriiaa  ttrraassffeerriimmeennttii  ddaa  ppaarrttee  ddeelllloo  SSttaattoo  ppeerr  ll’’aannnnoo  22001133,,  aanncchhee  ccoonnsseegguueennttii  

aallll’’iinncceerrtteezzzzaa  ppoolliittiiccaa  ddoovvuuttaa  aallll’’iinnsseeddiiaammeennttoo  ddeell  nnuuoovvoo  ggoovveerrnnoo,,  iinn  mmaatteerriiaa  ddii  ffeeddeerraalliissmmoo  mmuunniicciippaallee,,  ssii  
ssoonnoo  eeffffeettttuuaattee  ssttiimmee  ddeeggllii  sstteessssii  ssuullllaa  bbaassee  ddeeii  ddaattii  rriilleevvaabbiillii  ddaall  MMEEFF;;  

  cchhee  iill  ccaallccoolloo  pprroovvvviissoorriioo  ddeell  FFSSRR  èè  ssttaattoo  eeffffeettttuuaattoo  rriidduucceennddoo    iill  ffoonnddoo  22001122    tteenneennddoo  ccoonnttoo  ddeellllee  SSttiimmee  
IIMMUU  eeffffeettttuuaattee  ddaall  MMiinniisstteerroo  ddeellll’’EEccoonnoommiiaa  ee  ddeellllee  FFiinnaannzzee  ppeerr  iill  ccoommuunnee  ddii  GGeemmmmaannoo  ccoommee  rriilleevvaabbiillii  ddaaggllii  
aattttii  pprrooppeeddeeuuttiiccii  aallll’’aaddoozziioonnee  ddeellllaa  pprreesseennttee  ddeelliibbeerraa  ee  cchhee  ttaallii  ddaattii  ssoonnoo  ssttaattii  pprreessii  aa  bbaassee  ee  ffeeddeellmmeennttee  
rriippoorrttaattii  nneellllaa  ppaarrttee  eennttrraattaa  ddeell  BBiillaanncciioo  ddii  PPrreevviissiioonnee  22001133;;  
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  RRiilleevvaattoo::  
  cchhee  iill  rreennddiiccoonnttoo  ddii  ggeessttiioonnee  ddeellll’’eesseerrcciizziioo  22001122  èè  ssttaattoo  aapppprroovvaattoo  ccoonn  ddeelliibbeerraazziioonnee  ddeell  CCoommmmiissssaarriioo  
SSttrraaoorrddiinnaarriioo  nn..0099cccc  iinn  ddaattaa  2222..0044..22001133,,  ccoonn  uunn  aavvaannzzoo  ddii  aammmmiinniissttrraazziioonnee  ddii  €€..667744,,5544    iinntteerraammeennttee  
ddiissppoonniibbiillee  mmaa  nnoonn  aapppplliiccaattoo  aall  bbiillaanncciioo  ddii  pprreevviissiioonnee  ddeellll’’eesseerrcciizziioo  ffiinnaannzziiaarriioo  22001133  ee  cchhee  ddaall  mmeeddeessiimmoo  aattttoo  
ll’’EEnnttee  nnoonn  rriissuullttaa  ssttrruuttttuurraallmmeennttee  ddeeffiicciittaarriioo  aaii  sseennssii  ddeellllee  ddiissppoossiizziioonnii  vviiggeennttii;;  

  cchhee  ccoonn  ddeelliibbeerraazziioonnee  ccoommmmiissssaarriiaallee  nn..3366cccc  eell  2277..0099..22001122  èè  ssttaattaa  ffaattttaa  llaa  vveerriiffiiccaa  ppeerr  llaa  ssaallvvaagguuaarrddiiaa  ddeeggllii  
eeqquuiilliibbrrii  ddii  bbiillaanncciioo  22001122,,  aaii  sseennssii  ddeellll’’aarrtt..119933  ddeell  DD..LLggss..  nn..226677//22000000  ddaallllaa  qquuaallee  eemmeerrggeevvaa  iill  mmaanntteenniimmeennttoo  
ddeellll’’eeqquuiilliibbrriioo  eeccoonnoommiiccoo--ffiinnaannzziiaarriioo  iinniizziiaallmmeennttee  iippoottiizzzzaattoo;;  

  cchhee  ccoonn  ddeelliibbeerraazziioonnee  ccoommmmiissssaarriiaallee  nn..2299ggcc  ddeell  2222..0044..22001133,,  ddiicchhiiaarraattaa  iimmmmeeddiiaattaammeennttee  eesseeccuuttiivvaa,,  ssii  èè  
pprroovvvveedduuttoo  aallllaa  rriiccooggnniizziioonnee  ddeeggllii  iimmmmoobbiillii  ddii  pprroopprriieettàà  ddaa  iinnsseerriirree  nneell  PPiiaannoo  ddii  AAlliieennaazziioonnee  ee  vvaalloorriizzzzaazziioonnee  
ddeell  ppaattrriimmoonniioo  iimmmmoobbiilliiaarree  nnoonn  ssttrruummeennttaallee  aallll’’eesseerrcciizziioo  ddeellllee  ffuunnzziioonnii  iissttiittuuzziioonnaallii  pprreevviissttoo  ddaallll’’aarrtt..5588  ddeell  
DD..LL..  nn..111122//22000088,,  ccoonnvveerrttiittoo  nneellllaa  LL..  nn..113333//22000088;;  

  cchhee  ccoonn  ddeelliibbeerraazziioonnee  ccoommmmiissssaarriiaallee  nn..1144cccc    ddeell  1133..0055..22001133,,  ddiicchhiiaarraattaa  iimmmmeeddiiaattaammeennttee  eesseeccuuttiivvaa,,  ssii  èè  
pprroovvvveedduuttoo  aallllaa  aapppprroovvaazziioonnee  ddeell  PPiiaannoo  ddii  AAlliieennaazziioonnee  ee  vvaalloorriizzzzaazziioonnee  ddeell  ppaattrriimmoonniioo  iimmmmoobbiilliiaarree  nnoonn  
ssttrruummeennttaallee  aallll’’eesseerrcciizziioo  ddeellllee  ffuunnzziioonnii  iissttiittuuzziioonnaallii  pprreevviissttoo  ddaallll’’aarrtt..5588  ddeell  DD..LL..  nn..111122//22000088,,  ccoonnvveerrttiittoo  nneellllaa  LL..  
nn..113333//22000088  ddaall  qquuaallee  rriissuullttaavvaa  cchhee  aalllloo  ssttaattoo  nnoonn  vvii  ssoonnoo  iimmmmoobbiillii  ddaa  aalliieennaarree  ee//oo  vvaalloorriizzzzaarree;;  

  cchhee  ccoonn  ddeelliibbeerraazziioonnee  ccoonnssiilliiaarree  nn..77  ddeell  2233..0033..22001111,,  eesseeccuuttiivvaa,,  ssii  èè  pprroovvvveedduuttoo  aallllaa  rriiccooggnniizziioonnee  ddeellllee  
ssoocciieettàà  ppaarrtteecciippaattee  ccoonnffeerrmmaannddoo  iill  mmaanntteenniimmeennttoo  ddeellllee  ppaarrtteecciippaazziioonnii  ee  ddeeggllii  aasssseett  nneellllee  sstteessssee  aaii  sseennssii  
ddeellll’’aarrtt..33,,  ccoommmmii  2277  ee  2288  ddeellllaa  LLeeggggee  224444//22000077  ee  cchhee  ddaa  ttaallee  ddaattaa  aadd  ooggggii  nnuullllaa  èè  vvaarriiaattoo  iinn  mmeerriittoo  aa  ttaallii  
ppaarrtteecciippaazziioonnii  eecccceettttoo  ll’’iinnccoorrppoorraazziioonnee  ddeellllaa  TTRRAAMM  ssppaa  iinn  SSTTAARRTT  ssppaa;;  

  cchhee  ccoonn  ddeelliibbeerraazziioonnee  ccoommmmiissssaarriiaallee  nn..  1122cccc  ddeell  2222..0044..22001133,,  ddiicchhiiaarraattaa  iimmmmeeddiiaattaammeennttee  eesseeccuuttiivvaa,,  ssoonnoo  
ssttaattee  vveerriiffiiccaattee  llaa  qquuaannttiittàà  ee  qquuaalliittàà  ddii  aarreeee  ddaa  ddeessttiinnaarrssii  aallllaa  rreessiiddeennzzaa,,  aallllee  aattttiivviittàà  pprroodduuttttiivvee  ee  tteerrzziiaarriiee,,  aaii  
sseennssii  ddeellllee  lleeggggii  1188  aapprriillee  11996622,,  nn..  116677,,  2222  oottttoobbrree  11997711,,  nn..  886655  ee  55  aaggoossttoo  11997788,,  nn..  445577,,  cchhee  ppoottrraannnnoo  
eesssseerree  cceedduuttee  iinn  pprroopprriieettàà  oo  iinn  ddiirriittttoo  ddii  ssuuppeerrffiicciiee  ddaannddoo  aattttoo  ddeellllaa  lloorroo  iinneessiisstteennzzaa;;  

  cchhee  ccoonn  ddeelliibbeerraazziioonnee  ccoommmmiissssaarriiaallee  nn..3300ggcc  ddeell  2222..0044..22001133,,  ddiicchhiiaarraattaa  iimmmmeeddiiaattaammeennttee  eesseeccuuttiivvaa  èè  ssttaattoo  
aapppprroovvaattoo  iill  ppiiaannoo  ttrriieennnnaallee  22001133//22001133  ppeerr  llaa  rraazziioonnaalliizzzzaazziioonnee  ddeellll’’uuttiilliizzzzoo  ddeellllee  ddoottaazziioonnii  ssttrruummeennttaallii,,  
aanncchhee  iinnffoorrmmaattiicchhee,,  ddeellllee  aauuttoovveettttuurree  ddii  sseerrvviizziioo  ee  ddeeii  bbeennii  iimmmmoobbiillii  aadd  uussoo  aabbiittaattiivvoo  oo  ddii  sseerrvviizziioo  ddii  ccuuii  
aallll’’aarrtt..  22  ddeell  ccoommmmaa  559944  ee  sseegg..  ddeellllaa  lleeggggee  nn..224444//22000077;;  

  cchhee  nneell  bbiillaanncciioo  ssoonnoo  ssttaattii  ssttaannzziiaattii  ii  ffoonnddii  ddeessttiinnaattii  aallllaa  ccoorrrreessppoonnssiioonnee  ddeellllee  iinnddeennnniittàà  aaggllii  AAmmmmiinniissttrraattoorrii  ee  
CCoonnssiigglliieerrii  ddeellll’’EEnnttee  nneellllee  mmiissuurree  ssttaabbiilliittee  ddaall  DD..MM..  0044..0044..22000000,,  nn..  111199  ccoommee  ssuucccceessssiivvaammeennttee  rriiddeetteerrmmiinnaattii  
ccoonn  aappppoossiittii  aattttii  sseeccoonnddoo  qquuaannttoo  pprreevviissttoo  ddaallllaa  nnoorrmmaattiivvaa  iinn  eesssseerree;;  

  
  AAcccceerrttaattoo::  

  cchhee  ppeerr  ll’’aannnnoo  22001133  ccoonn  ddeelliibbeerraa    ccoommmmiissssaarriiaallee  nn..2288  ggcc  ddeell  2222..0044..22001133,,  ddiicchhiiaarraattaa  iimmmmeeddiiaattaammeennttee  
eesseegguuiibbiillee,,  èè  ssttaattoo  ddeecciissoo  ddii  mmaanntteenneerree  iinnaalltteerraattee,,  nneellllee  mmiissuurree  pprreecceeddeenntteemmeennttee  ddeelliibbeerraattee  nneell  ccoorrssoo  ddeell  
22001122,,  ttuuttttee  llee  ttaarriiffffee,,  ddii  ttrriibbuuttii  ee  sseerrvviizzii,,  ssoottttoo  eelleennccaattii::  
11..  CCaannoonnee    CCOOSSAAPP;;    
22..  IImmppoossttaa  PPuubbbblliicciittàà;;    
33..  DDiirriittttii  PPuubbbblliicchhee  AAffffiissssiioonnii;;  
44..  SSeerrvviizzii  CCiimmiitteerriiaallii;;  

  cchhee  ppeerr  ll’’aannnnoo  22001133,,  ccoommee  rriissuullttaa  ddaa  ddeelliibbeerraa  ccoommmmiissssaarriiaallee  nn..3366ggcc  ddeell  3300..0044..22001133,,  ddiicchhiiaarraattaa  
iimmmmeeddiiaattaammeennttee  eesseegguuiibbiillee,,  ssoonnoo  ssttaattee  rriiccoonnffeerrmmaattee  llee  ttaarriiffffee  ee  llee  mmooddaalliittàà  ddii  ggeessttiioonnee  ddeeii  SSeerrvviizzii  aa  
DDoommaannddaa  IInnddiivviidduuaallee  ggiiàà  iinn  vviiggoorree  ppeerr  ll’’aannnnoo  22001122,,  mmooddiiffiiccaannddoo  llaa  ppeerrcceennttuuaallee  ddii  ccooppeerrttuurraa  ddeeii  ccoossttii  ddeeggllii  
sstteessssii  cchhee  ppeerr  ll’’aannnnoo  22001133  èè  pprreevviissttaa  nneellllaa  mmiissuurraa  ddeell  5511,,9944  ee  qquuiinnddii  oollttrree    iill  3366%%  mmiinniimmoo  ddii  lleeggggee;;  

  cchhee  ccoonn  ddeelliibbeerraa  ccoommmmiissssaarriiaallee  nn..  2255ggcc  ddeell  2222..0044..22001133,,  ddiicchhiiaarraattaa  iimmmmeeddiiaattaammeennttee  eesseeccuuttiivvaa,,  èè  ssttaattaa  
eeffffeettttuuaattaa  llaa  rriiccooggnniizziioonnee  aannnnuuaallee  ddeellllee  ccoonnddiizziioonnii  ddii  ssoopprraannnnuummeerroo  eedd  eecccceeddeennzzaa  ddii  ppeerrssoonnaallee,,  ddaallllaa  qquuaallee  
rriissuullttaa  cchhee  ll’’eennttee  nnoonn  hhaa  ppeerrssoonnaallee  iinn  eecccceeddeennzzaa  oodd  iinn  eessuubbeerroo;;  

  cchhee  ccoonn  ddeelliibbeerraa  ccoommmmiissssaarriiaallee  nn..2266ggcc  ddeell  2222..0044..22001133,,  ddiicchhiiaarraattaa  iimmmmeeddiiaattaammeennttee  eesseeccuuttiivvaa,,  èè  ssttaattoo  
pprreeddiissppoossttoo  iill  ppiiaannoo  ddeell  ffaabbbbiissooggnnoo  ddii  ppeerrssoonnaallee  ppeerr  ll’’aannnnoo  22001133  rriiccoonnffeerrmmaannddoo  llee  ddoottaazziioonnii  oorrggaanniicchhee  iinn  
eesssseerree  ee  aapppprroovvaannddoo  iill  ppiiaannoo  ooccccuuppaazziioonnaallee  22001133--22001155;;  

  cchhee  ccoonn  ddeelliibbeerraa  ccoommmmiissssaarriiaallee  nn..1177cccc  ddeell  1133..0055..22001133,,  ddiicchhiiaarraattaa  iimmmmeeddiiaattaammeennttee  eesseeccuuttiivvaa,,  èè  ssttaattoo  
aapppprroovvaattoo  iill  pprrooggrraammmmaa  ddeellllee  OOOO..PPPP..  ii  ccuuii  ddaattii  ccoorrrriissppoonnddoonnoo  aa  qquuaannttoo  iinnsseerriittoo  nneeggllii  ssttrruummeennttii  ffiinnaannzziiaarrii  
pprrooppoossttii  aallll’’aapppprroovvaazziioonnee;;  

  cchhee  ii  pprrooggeettttii  ddii  BBiillaanncciioo  ssoonnoo  ssttaattii  rreeddaattttii  ddaallll’’uuffffiicciioo  ccoommppeetteennttee  iinn  ccoonnffoorrmmiittàà  aallllee  ddiissppoossiizziioonnii  vviiggeennttii  ee  cchhee  
iinn  ppaarrttiiccoollaarree::  

11..  iill  ggeettttiittoo  ddeeii  ttrriibbuuttii  ccoommuunnaallii  èè  pprreevviissttoo  iinn  rreellaazziioonnee  aallllee  ttaarriiffffee  ddeelliibbeerraattee  ee  ccoommee  ppeerr  lleeggggee;;  
22..  ii  pprroovveennttii  ddeellllaa  ccoommppaarrtteecciippaazziioonnee  aallll’’IIRRPPEEFF  ddeell  55  ppeerr  mmiillllee  ssoonnoo  ssttaattii  pprreevviissttii  ccoommee  ddaa  ccoommuunniiccaazziioonnii  

mmiinniisstteerriiaallii  ee  ddeessuunnttii  ttrraammiittee  IInntteerrnneett;;  
33..  ii  ttrraassffeerriimmeennttii  ddeelllloo  SSttaattoo  ssoonnoo  pprreevviissttii  ccoommee  ddaa  ssttiimmee  ddeeii  ddaattii  ppuubbbblliiccaattii  ddaall  MMEEFF  ttrraammiittee  IInntteerrnneett;;  
44..  llee  ssppeessee  ccoorrrreennttii  ssoonnoo  ccoonntteennuuttee  eennttrroo  ii  lliimmiittii  ffiissssaattii  ddaallllaa  nnoorrmmaattiivvaa  vviiggeennttee;;  
55..  ii  sseerrvviizzii  iinn  eeccoonnoommiiaa  ssoonnoo  ggeessttiittii    nneell  rriissppeettttoo  ddeellllee  vviiggeennttii  ddiissppoossiizziioonnii  ee  ddeeii  rreeggoollaammeennttii  aaddoottttaattii;;  
66..  ssoonnoo  rriissppeettttaattii  ii  pprriinncciippii  iimmppoossttii  ddaallll’’aarrtt..116622  ddeell  DD..LLggss..    nn..226677//22000000;;  
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  cchhee  aaii  sseennssii  ddeellll’’aarrtt..117700,,  ccoommmmaa  22  ddeell  DD..LLggss..  nn..226677//22000000,,  llaa  rreellaazziioonnee  pprreevviissiioonnaallee  ee  pprrooggrraammmmaattiiccaa  ppeerr  iill  
ppeerriiooddoo  22001122//22001144  èè  ssttaattaa  rreeddaattttaa  sseeccoonnddoo  ggllii  sscchheemmii  aapppprroovvaattii  ccoonn  DDPPRR  332266//11999988  aa  vvaalleerrssii  ppeerr  ii  CCoommuunnii  
eedd    UUnniioonnii  ddeeii  CCoommuunnii    

  
 Dato atto che dal 2013, anche questo Ente, per dimensioni demografiche è soggetto al rispetto del 
patto di stabilità interno per il triennio 2013-2015 per le province e i comuni con popolazione superiore a 1.000 
abitanti  di cui agli articoli 30, 31 e 32 della legge 12 novembre 2011, n. 183, come modificati dalla legge 24 
dicembre 2012, n. 228;. 
  PPrreessoo  aattttoo  cchhee  ggllii  sscchheemmii  ddii  BBiillaanncciioo  pprreeddiissppoossttii,,  tteennggoonnoo  ggiiàà  ccoonnttoo  ddeell  ttrraassffeerriimmeennttoo  ddeeii  sseerrvviizzii  
aallll’’UUnniioonnee  ddeellllaa  VVaallccoonnccaa  ddii  ccuuii  ll’’EEnnttee  ffaa  ppaarrttee  ddaallllaa  ddaattaa  ddii  ssuuaa  ccoossttiittuuzziioonnee,,  ddeeii  mmoovviimmeennttii  ee  ddeeii  fflluussssii  
ffiinnaannzziiaarrii  cchhee  ggllii  sstteessssii  ggeenneerraannoo  ee//oo  ggeenneerreerraannnnoo  iinn  rraappppoorrttoo  aallllee  mmooddaalliittàà  ddii  ggeessttiioonnee  ssttaabbiilliittee  ee//oo  iippoottiizzzzaattee  
ddaall  CCoommuunnee    ee  ddaallll’’  UUnniioonnee  ddeellllaa  VVaallccoonnccaa  ppeerr  ll’’aannnnoo  22001133;;  
  VViissttoo  iill  ppaarreerree  ffaavvoorreevvoollee  ddeell  RReevviissoorree  ddeeii  CCoonnttii  ssuull  bbiillaanncciioo  ddii  pprreevviissiioonnee  22001133  ee  ssuuii  ddooccuummeennttii  aadd  eessssoo  
aalllleeggaattii,,  ffoorrmmuullaattoo  iinn  ddaattaa  0077..0055..22001133;;  
  RRiitteennuuttoo  cchhee  ssuussssiissttaannoo  ttuuttttee  llee  ccoonnddiizziioonnii  ppeerr  ll’’aapppprroovvaazziioonnee  ddeell  bbiillaanncciioo  aannnnuuaallee  ddii  pprreevviissiioonnee  ppeerr  
ll’’eesseerrcciizziioo  22001133  ee  ddeeggllii  aallttrrii  aattttii  ccoonnttaabbiillii  cchhee  ddeelllloo  sstteessssoo  ccoossttiittuuiissccoonnoo  aalllleeggaattii;;  
  VViissttoo  iill  DD..PP..RR..  3311  ggeennnnaaiioo  11999966,,  nn..  119944  ee  ssuucccceessssiivvee  mmooddiiffiiccaazziioonnii  eedd  iinntteeggrraazziioonnii;;  
  VViissttoo  iill  vviiggeennttee  rreeggoollaammeennttoo  ddii  ccoonnttaabbiilliittàà  pprreeddiissppoossttoo  aaii  sseennssii  ddeell  DDeeccrreettoo  LLeeggiissllaattiivvoo  1188  aaggoossttoo  22000000,,  nn..  
226677;;  
  VViissttii  ii  pprroossppeettttii  ddeell  PPaattttoo  ddii  SSttaabbiilliittàà  
  VViissttoo  ggllii  aarrtttt..  117700  --  117711  ee  117744  ddeell  DDeeccrreettoo  LLeeggiissllaattiivvoo  1188  aaggoossttoo  22000000,,  nn..  226677;;  
  VViissttaa  llaa  lleeggggee  ddii  ssttaabbiilliittàà  22001133,,  nn..222288  ddeell  2244..1122..22001122;;  

  VViissttoo  iinn  ppaarrttiiccoollaarree  iill  ccoommmmaa  338811  ddeellll’’aarrttiiccoolloo  11  ddeellllaa  lleeggggee  2244  ddiicceemmbbrree  22001122  nn..  222288,,  ppuubbbblliiccaattaa  nneellllaa  
GG..UU..  nn..  330022  ddeell  2299  ddiicceemmbbrree  22001122,,  cchhee  èè  iill  sseegguueennttee::  ““PPeerr  ll''aannnnoo  22001133  èè  ddiiffffeerriittoo  aall  3300  ggiiuuggnnoo  22001133  iill  tteerrmmiinnee  
ppeerr  llaa  ddeelliibbeerraazziioonnee  ddeell  bbiillaanncciioo  ddii  pprreevviissiioonnee  ddeeggllii  eennttii  llooccaallii  ddii  ccuuii  aallll''aarrttiiccoolloo  115511  ddeell  TTeessttoo  uunniiccoo  ddeellllee  lleeggggii  
ssuullll''oorrddiinnaammeennttoo  ddeeggllii  eennttii  llooccaallii  aapppprroovvaattoo  ccoonn  ddeeccrreettoo  lleeggiissllaattiivvoo  1188  aaggoossttoo  22000000,,  nn..  226677””..  

  

PP  RR  OO  PP  OO  NN  EE  
  
--  ddii  AAPPPPRROOVVAARREE::  

11  --  iill  BBiillaanncciioo  ddii  PPrreevviissiioonnee  ppeerr  ll''eesseerrcciizziioo  22001133  nneellllee  rriissuullttaannzzee  ddii  ccuuii  aall  sseegguueennttee  qquuaaddrroo  rriiaassssuunnttiivvoo  ppoossttoo  aa  
ccoonnffrroonnttoo  ccoonn  llaa  pprreevviissiioonnee  aasssseessttaattaa  ddeellll’’eesseerrcciizziioo  pprreecceeddeennttee::  

EENNTTRRAATTEE  PPrreevviissiioonnee  
aasssseessttaattaa  

22001122  iinn  €€uurroo  

PPrreevviissiioonnee  ddii  
ccoommppeetteennzzaa  
22001133  iinn  €€uurroo  

TTiitt..  II      --    EEnnttrraattee  ttrriibbuuttaarriiee    779900..555500,,0000  885588..118800,,0000  

TTiitt..  IIII    --    EEnnttrraattee  ddaa  ccoonnttrriibbuuttii  ee  ttrraassffeerriimmeennttii  ccoorrrreennttii  
ddeelllloo  SSttaattoo,,  ddeellllaa  RReeggiioonnee  ee  ddii  aallttrrii  eennttii  ppuubbbblliiccii  aanncchhee  
iinn  rraappppoorrttoo  aallllee  ffuunnzziioonnii  ddeelleeggaattee  ddeellllaa  RReeggiioonnee  

9988..110000,,0000  4444..882200,,0000  

TTiitt..  IIIIII    --  EEnnttrraattee  eexxttrraa--ttrriibbuuttaarriiee      119955..000000,,0000  117777..000000,,0000  

TTiitt..  IIVV  --  EEnnttrraattee  ddaa  aalliieennaazziioonnii,,  ddaa  ttrraassffeerriimmeennttii  ddii  
ccaappiittaallii  ee  ddaa  rriissccoossssiioonnii  ddii  ccrreeddiittii  

998800..335500,,0000  338800..000000,,0000  

TTOOTTAALLEE  EENNTTRRAATTEE  FFIINNAALLII  22..006644..000000,,0000  11..446600..000000,,0000  
TTiitt..  VV    --  EEnnttrraattee  ddaa  aacccceennssiioonnii  ddii  pprreessttiittii      220000..000000,,0000  220000..000000,,0000  
TTiitt..  VVII  --  EEnnttrraattee  ddaa  sseerrvviizzii  ppeerr  ccoonnttoo  ddii  tteerrzzii      449900..000000,,0000  449900..000000,,0000  

TTOOTTAALLEE  669900..000000,,0000  669900..000000,,0000  
AAVVAANNZZOO  DDII  AAMMMMIINNIISSTTRRAAZZIIOONNEE    00,,0000  00,,0000  

TTOOTTAALLEE  CCOOMMPPLLEESSSSIIVVOO  EENNTTRRAATTEE  22..775544..000000,,0000  22..115500..000000,,0000  
  

SSPPEESSEE  PPrreevviissiioonnee    
aasssseessttaattaa  

22001122  iinn  €€uurroo  

PPrreevviissiioonnee  ddii  
ccoommppeetteennzzaa  
22001133  iinn  €€uurroo  

TTiitt..  II      --    SSppeessee  ccoorrrreennttii    11..006655..222200,,0000  11..002233..776600,,0000
TTiitt..  IIII    --    SSppeessee  iinn  ccoonnttoo  ccaappiittaallee  994455..335500,,0000  338800..000000,,0000

TTOOTTAALLEE  SSPPEESSEE  FFIINNAALLII 22..001100..557700,,0000  11..440033..776600,,0000
TTiitt..  IIIIII    --  SSppeessee  ppeerr  rriimmbboorrssoo  pprreessttiittii  ddii  tteerrzzii    225533..443300,,0000  225566..224400,,0000
TTiitt..  IIVV  --  SSppeessee  ppeerr  sseerrvviizzii  ppeerr  ccoonnttoo  ddii  tteerrzzii    449900..000000,,0000  449900..000000,,0000

TTOOTTAALLEE 774433..443300,,0000  774466..224400,,0000
DDIISSAAVVAANNZZOO  DDII  AAMMMMIINNIISSTTRRAAZZIIOONNEE    00,,0000  00,,0000

TTOOTTAALLEE  CCOOMMPPLLEESSSSIIVVOO  SSPPEESSEE 22..775544..000000,,0000  22..115500..000000,,0000
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22  --    ddii  aapppprroovvaarree  ppeerrttaannttoo,,  iinnssiieemmee  ccoonn  iill  bbiillaanncciioo  aannnnuuaallee  ppeerr  ll’’eesseerrcciizziioo  ffiinnaannzziiaarriioo  22001133;;  

    --  llaa  rreellaazziioonnee  pprreevviissiioonnaallee  ee  pprrooggrraammmmaattiiccaa  ppeerr  iill  ttrriieennnniioo  22001133  --  22001155;;  
    --  iill  bbiillaanncciioo  pplluurriieennnnaallee  ppeerr  iill  ttrriieennnniioo  22001133  --  22001155;;  
    --  iill  pprroossppeettttoo  rreellaattiivvoo  aallllaa  ddeetteerrmmiinnaazziioonnee  ddeellll’’oobbiieettttoo  ddeell  ppaattttoo  ddii  ssttaabbiilliittàà  iinntteerrnnoo  22001133--22001155;;  
    --  iill  ppiiaannoo  pplluurriieennnnaallee  ddeeggllii  iinnvveessttiimmeennttii  ccoommee  rreecceeppiittoo  nneellllaa  RReellaazziioonnee  PPrreevviissiioonnaallee  ee  PPrrooggrraammmmaattiiccaa,,  

nneell  TTiittoolloo  sseeccoonnddoo  --  SSppeessee  iinn  CCoonnttoo  CCaappiittaallee  ddeell  BBiillaanncciioo  aannnnuuaallee  ee  nneellllaa  ppaarrttee  ssppeessaa  ddeell  BBiillaanncciioo  
pplluurriieennnnaallee  ddaannddoo  aattttoo  cchhee  rreellaattiivvaammeennttee  aall  pprrooggrraammmmaa  ttrriieennnnaallee  ddeeii  llaavvoorrii  ppuubbbblliiccii  èè  ssttaattoo  aaddoottttaattoo  
aallttrroo  ee  pprreecceeddeennttee  aappppoossiittoo  aattttoo;;  

33  --    ddii  ddaarree  aattttoo  cchhee  ttuuttttii  ggllii  aattttii  pprrooppoossttii  aallll’’aapppprroovvaazziioonnee,,  ssoonnoo  ddeeppoossiittaattii  aaggllii  aattttii  dd’’uuffffiicciioo  ccoonnggiiuunnttaammeennttee  aall  
ppaarreerree  ddeell  rreevviissoorree  ddeeii  ccoonnttii  ssuuggllii  aattttii  mmeeddeessiimmii;;  

44  --    ddii  ddaarree  aattttoo  cchhee  aassssuummoonnoo  rriilleevvaannzzaa  aaggllii  eeffffeettttii  IIVVAA  ii  ccaappiittoollii  ddii  BBiillaanncciioo  rriippoorrttaannttii  ssiinnggoollaarrmmeennttee  
ll’’aannnnoottaazziioonnee  pprreessccrriittttaa  ddaall  mmiinniisstteerroo  ddeellllee  ffiinnaannzzee  ccoonn  cciirrccoollaarree  nn..2266//8800,,  nneellll’’iinntteessaa  cchhee,,  aa  ccuurraa  ddeellll’’uuffffiicciioo,,  
llaa  sstteessssaa  aannnnoottaazziioonnee  ssaarràà  aappppoossttaa  ssuull  lliibbrroo  mmaassttrroo  ppeerr  cciiaassccuunn  ccaappiittoollii  ddii  ssppeessaa  ee  ddii  eennttrraattaa;;  

55  --    ddii  ccoonnffeerrmmaarree,,  nneellllaa  mmiissuurraa  iinn  aattttoo  ddooppoo  llee  rriidduuzziioonnii  ddii  ccuuii  aallllaa  ffiinnaannzziiaarriiaa  22000066,,  llee  iinnddeennnniittàà,,  iinn  aapppplliiccaazziioonnee  
ddeell  DD..MM..  0044..0044..22000000,,  nn..  111199;;  

66  --    ddii  pprreennddeerree  aattttoo  cchhee  llee  ttaarriiffffee,,  llee  aaddddiizziioonnaallii,,  llee  mmaaggggiioorraazziioonnii  ddeellllee  ttaarriiffffee,,  llee  mmaaggggiioorraazziioonnii  ddeellllee  
aaddddiizziioonnaallii,,  ii  ccaannoonnii,,  ee  qquuaanntt’’aallttrroo  iinneerreennttii  aa  ttrriibbuuttii  ee  sseerrvviizzii  ccoommuunnaallii,,  vveennggoonnoo  mmaanntteennuuttii  ee  ccoonnffeerrmmaattii  nneellllee  
sstteessssee  mmiissuurree  ee  ppeerrcceennttuuaallii  ddii  qquueellllii  ggiiàà  iinn  vviiggoorree  ppeerr  ggllii  aannnnii  22001111  ee  22001122  ccoommpprreessii  ii  vvaalloorrii  aaii  ffiinnii  IIMMUU  ddeellllee  
aarreeee  eeddiiffiiccaabbiillii;;  

77  --  ddii  pprreennddeerree  aattttoo  ddeellll’’aavvvveennuuttaa  ccoonnffeerrmmaa  ddeellllee  ttaarriiffffee  ddeellll’’II..MM..UU..,,ppeerr  ll’’aannnnoo  22001133..  
88  ––  ddii  pprreennddeerree  aattttoo  aallttrreessìì  ddeellll’’aavvvveennuuttaa  ccoonnffeerrmmaa  ddeellll’’AAddddiizziioonnaallee  IIRRPPEEFF  ppeerr  ll’’aannnnoo  22001133;;  
99  --  ddii  pprreennddeerree  aattttoo  aannccoorraa,,  ddeellll’’aavvvveennuuttaa  iissttiittuuzziioonnee  ddeellllaa  TTAA..RR..EE..SS..,,  ddeellll’’aapppprroovvaazziioonnee  ddeell  rreellaattiivvoo  

rreeggoollaammeennttoo,,  ddeell  PPiiaannoo  FFiinnaannzziiaarriioo  ee  ddeellllee  ttaarriiffffee  ppeerr  ll’’aannnnoo  22001133..  
1100  --  ddii  ddiissppoorrrree  cchhee  ccooppiiaa  ddeellllaa  pprreesseennttee  ddeelliibbeerraazziioonnee,,  ssiiaa  ppuubbbblliiccaattaa  aallll’’aallbboo  pprreettoorriioo  ddeellll’’EEnnttee  ppeerr  llaa  dduurraattaa  

ssttaabbiilliittaa  ddaallll’’aarrtt..  112244  ddeell  DD..LLggss..  nn..226677//22000000;;    
1111  ––  ddii  ddiicchhiiaarraarree  iill  pprreesseennttee  aattttoo  iimmmmeeddiiaattaammeennttee  eesseeccuuttiivvoo  aaii  sseennssii  ddeell  44  ccoommmmaa  ddeellll’’aarrtt..  113344  ddeell  DD..LLggss..  

nn..226677//22000000;;  
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IILL  CCOOMMMMIISSSSAARRIIOO  SSTTRRAAOORRDDIINNAARRIIOO  
((ccoonn  ii  ppootteerrii  ssppeettttaannttii  aall  CCoonnssiigglliioo  CCoommuunnaallee))  

 

VViissttaa  llaa  pprrooppoossttaa  ddii  ddeelliibbeerraa  iinn  eessaammee  ccoommee  iinntteeggrraallmmeennttee  ssoopprraa  rriippoorrttaattaa;;  
  
AAcccceerrttaattoo  cchhee  llaa  pprrooppoossttaa  ddii  ddeelliibbeerraazziioonnee  èè  mmuunniittaa  ddeeii  ppaarreerrii  rriicchhiieessttii  ddaallll’’aarrtt..  4499,,  

ccoommmmaa  11,,  ddeell  DD..LLggss..  nn..  226677//22000000  ““TTeessttoo  uunniiccoo  ddeellllee  lleeggggii  ssuullll’’oorrddiinnaammeennttoo  ddeeggllii  eennttii  llooccaallii””;;  
  
VViissttoo  iill  rreeggoollaammeennttoo  ccoommuunnaallee  ddii  ccoonnttaabbiilliittàà;;  
  

  VViissttoo  iill  DD..LLggss..  nn..226677//22000000;;  
  
  VViissttaa  llaa  lleeggggee  ddii  ssttaabbiilliittàà  22001133,,  nn..222288  ddeell  2244..1122..22001122;;  
  

VViissttoo  iinn  ppaarrttiiccoollaarree  iill  ccoommmmaa  338811  ddeellll’’aarrttiiccoolloo  11  ddeellllaa  lleeggggee  2244  ddiicceemmbbrree  22001122  nn..  222288,,  
ppuubbbblliiccaattaa  nneellllaa  GG..UU..  nn..  330022  ddeell  2299  ddiicceemmbbrree  22001122,,  cchhee  èè  iill  sseegguueennttee::  ““PPeerr  ll''aannnnoo  22001133  èè  
ddiiffffeerriittoo  aall  3300  ggiiuuggnnoo  22001133  iill  tteerrmmiinnee  ppeerr  llaa  ddeelliibbeerraazziioonnee  ddeell  bbiillaanncciioo  ddii  pprreevviissiioonnee  ddeeggllii  eennttii  
llooccaallii  ddii  ccuuii  aallll''aarrttiiccoolloo  115511  ddeell  TTeessttoo  uunniiccoo  ddeellllee  lleeggggii  ssuullll''oorrddiinnaammeennttoo  ddeeggllii  eennttii  llooccaallii  
aapppprroovvaattoo  ccoonn  ddeeccrreettoo  lleeggiissllaattiivvoo  1188  aaggoossttoo  22000000,,  nn..  226677””..  
  

VVeerriiffiiccaattaa,,  ccoonnddiivviissaa  ee  ffaattttaa  pprroopprriiaa  llaa  pprrooppoossttaa  ddii  ddeelliibbeerraa  ddii  ccuuii  ttrraattttaassii;;  
  

DD  EE  LL  II  BB  EE  RR  AA  
  

DDii  aapppprroovvaarree  llaa  pprrooppoossttaa  ddii  ddeelliibbeerraazziioonnee  aavveennttee  aadd  ooggggeettttoo::  ““BBIILLAANNCCIIOO  AANNNNUUAALLEE  DDII  
PPRREEVVIISSIIOONNEE  PPEERR  LL’’EESSEERRCCIIZZIIOO  22001133  --  RREELLAAZZIIOONNEE  PPRREEVVIISSIIOONNAALLEE  EE  
PPRROOGGRRAAMMMMAATTIICCAA  PPEERR  IILL  TTRRIIEENNNNIIOO  22001133//22001155  --  BBIILLAANNCCIIOO  PPLLUURRIIEENNNNAALLEE  PPEERR  IILL  
TTRRIIEENNNNIIOO  22001133//22001155  --  EESSAAMMEE  EEDD  AAPPPPRROOVVAAZZIIOONNEE””  llaa  qquuaallee  ddiivviieennee  ddeelliibbeerraazziioonnee  ddeell  
CCoommmmiissssaarriioo  PPrreeffeettttiizziioo  ddeell  CCoommuunnee  ddii  GGeemmmmaannoo..  
  
  

IInnoollttrree,,  ssttaannttee  ll’’uurrggeennzzaa  cchhee  rriivveessttee  ll’’aarrggoommeennttoo  ttrraattttaattoo  
  

DD  EE  LL  II  BB  EE  RR  AA  
  
dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del 
D.Lgs. n.267/2000 
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PPaarreerrii  aarrtt..4499,,  ccoommmmaa  11  DD..LLggss..  nn..  226677//22000000::  
  
PPaarreerree  iinn  oorrddiinnee  aallllaa  RReeggoollaarriittàà  TTeeccnniiccaa::  FFAAVVOORREEVVOOLLEE      IILL  RREESSPPOONNSSAABBIILLEE  DDEELL  SSEERRVVIIZZIIOO  

                ((AAnnggeelloo  CCeevvoollii))  
  
  
  
  
PPaarreerree  iinn  oorrddiinnee  aallllaa  RReeggoollaarriittàà  CCoonnttaabbiillee::  FFAAVVOORREEVVOOLLEE                                                                  IILL  RREESSPPOONNSSAABBIILLEE  

IIssttrruutttt..DDiirreetttt..AArreeaa    EEccoonnoommiiccoo//FFiinnaannzziiaarriiaa  
((AAnnggeelloo  CCeevvoollii))  

    
  

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  
AApppprroovvaattoo  ee  ssoottttoossccrriittttoo::  
IILL  SSEEGGRREETTAARRIIOO  CCOOMMUUNNAALLEE            IILL  CCOOMMMMIISSSSAARRIIOO  SSTTRRAAOORRDDIINNAARRIIOO  
    ((DDootttt..ssssaa  RRoossaannnnaa  FFuurriiii))                                                  ((DDootttt..  GGiiuusseeppppee  MMaarriioo  PPuuzzzzoo))  
    
  
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

EE’’  ccooppiiaa  ccoonnffoorrmmee  aallll’’oorriiggiinnaallee  
  
GGeemmmmaannoo,,  llìì  __________________________________          IILL  RREESSPPOONNSSAABBIILLEE  DDEELL  SSEERRVVIIZZIIOO  
  

____________________________________________________________________________________________________________________________________________  

PPUUBBBBLLIICCAAZZIIOONNEE  
iinn  ddaattaa  ooddiieerrnnaa,,  llaa  pprreesseennttee  ddeelliibbeerraazziioonnee  vviieennee::  
  
[[XX]]  ppuubbbblliiccaattaa  ssuull  ssiittoo  wweebb  iissttiittuuzziioonnaallee  ddii  qquueessttoo  CCoommuunnee  aacccceessssiibbiillee  aall  ppuubbbblliiccoo  ppeerr  1155  ggiioorrnnii  ccoonnsseeccuuttiivvii  ((aarrtt..  3322,,  ccoommmmaa  
11,,  lleeggggee  1188  ggiiuuggnnoo  22000099,,  nn..  6699))..  
  
[[      ]]  ttrraassmmeessssaa  aall  PPrreeffeettttoo  ((aarrtt..  113355  ddeell  DD..LLggss..  nn..  226677//22000000))  ccoonn  lleetttteerraa  PPrroott..  nn..  ________________  iinn  ddaattaa  __________________________________  
  
GGeemmmmaannoo,,  llìì  2222..0055..22001133            IILL  RREESSPPOONNSSAABBIILLEE  DDEELL  SSEERRVVIIZZIIOO  
                  ((DDootttt..  RRoobbeerrttoo  FFiilliippuuccccii))  
  
  
  
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

EESSEECCUUTTIIVVIITTAA’’  
  
LLaa  pprreesseennttee  ddeelliibbeerraazziioonnee  èè  ddiivveennuuttaa  eesseeccuuttiivvaa::  

  [[      ]]    ppeerrcchhéé  ddiicchhiiaarraattaa  iimmmmeeddiiaattaammeennttee  eesseegguuiibbiillee  ((aarrtt..  113344,,  44°°ccoommmmaa  DD..LLggss..  nn..  226677//22000000))..  
[[      ]]    ddeeccoorrssii  ddiieeccii  ggiioorrnnii  ddaallllaa  ppuubbbblliiccaazziioonnee  ((aarrtt..  113344,,  44°°  ccoommmmaa  DD..LLggss..  nn..  226677//22000000))..  
  

DDaallllaa  RReessiiddeennzzaa  CCoommuunnaallee,,  llìì________________________________________      IILL  RREESSPPOONNSSAABBIILLEE  DDEELL  SSEERRVVIIZZIIOO  
                    DDootttt..  RRoobbeerrttoo  FFiilliippuuccccii  
  
  
  
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________  
  
            EE''  CCooppiiaa  CCoonnffoorrmmee  aallll''oorriiggiinnaallee  ddaa  sseerrvviirree  ppeerr  uussoo  aammmmiinniissttrraattiivvoo..  
    
DDaallllaa  RReessiiddeennzzaa  CCoommuunnaallee,,  llìì__________________________________________    IILL  RREESSPPOONNSSAABBIILLEE  DDEELL  SSEERRVVIIZZIIOO  
  
  
  


