
 
CITTA’ DI ALBISOLA SUPERIORE 

Provincia di SAVONA 

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 
 
 
N. 29 Reg. Delib.  N. ___  Reg. Pubblic. 
           
 

OGGETTO: Aggiornamento 5/2019 del PUC relativo alle aree comunali ex Scuola 

elementare San Pietro e ex Bocciodromo. Adozione Rapporto preliminare per lo 
svolgimento della VAS ai sensi della LR 32/2012 -Adozione aggiornamento al PUC  con 

inserimento nuova scheda “N. Area ex scuola via San Pietro e Bocciodromo” nelle 
“Norme di congruenza e schede progettuali ambiti di conservazione e riqualificazione - 

Aree urbanizzate”. 

 
 

L’anno Duemiladiciannove addì Ventinove del mese di Luglio alle ore 21:00, presso i 
locali dell’Auditorium comunale sito in via alla Massa ad Albisola Superiore, previa 

consegna degli inviti personali, avvenuta nei modi e termini di legge, si è riunito il 
Consiglio comunale in seduta straordinaria pubblica. 

 

Alla trattazione dell’argomento in oggetto risultano: 

Presenti Assenti 

GARBARINI MAURIZIO 

OTTONELLO LUCA 

GAMBETTA ROBERTO 

POGGI SIMONA 

BRIZZO SARA 

SPRIO CALOGERO 

FRECCERO NADIA 

SCALA ROMINA 

ROSSI CARLO 

ERRIU DAVIDE 

D’ANGELO CHIARA 

BACCINO MARINO 

PROTO LUCA 

BUZIO ROBERTO 

CORONA PIETRO 

SCARONE STEFANIA 

BULDRINI ENRICA 

 
Partecipa il Segretario Generale PUCCIANO Dr. Giovanni. E’ assente giustificata: 

BULDRINI ENRICA. Il Sindaco Maurizio GARBARINI, assunta la presidenza e 
constatata la legalità dell’adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in discussione la 

pratica indicata in oggetto. 



 
CITTA’ DI ALBISOLA SUPERIORE 

Provincia di SAVONA 

 

Il Sindaco illustra la pratica in oggetto. 
 

Intervengono i Consiglieri Baccino Marino, Scarone Stefania, Corona Pietro. 
Replica il Sindaco. 

         

Il resoconto di quanto sopra è riportato nel supporto di registrazione integralmente 
trascritto nel verbale di questa stessa seduta in corso di stesura. 
  

IILL  CCOONNSSIIGGLLIIOO  CCOOMMUUNNAALLEE    

  

PPRREEMMEESSSSOO  cchhee::  

--  iinn  ddaattaa  1166  ggiiuuggnnoo  22000044  èè  eennttrraattoo  iinn  vviiggoorree  iill  PP..UU..CC..;;  

--  ccoonn  ddeelliibbeerraa  ddeell  CCoonnssiigglliioo  CCoommuunnaallee  nn..  7722  ddeell  1188..1122..22001144  èè  ssttaattoo  aapppprroovvaattoo  ddii  

ccoonnffeerrmmaarree  llaa  vvaalliiddiittàà,,  ll’’aattttuuaalliittàà  ee  ll’’aaddeegguuaatteezzzzaa  ddeellllaa  ssttrruuttttuurraa  ggeenneerraallee  ddeell  

ppiiaannoo  ccoommee  ddeerriivvaannttee  ddaall  ppiiaannoo  aapppprroovvaattoo  ee  mmooddiiffiiccaattoo  ccoonn  llee  nnuummeerroossee  

vvaarriiaannttii  iinntteerrvveennuuttee;;  

--  ccoonn  ddeelliibbeerraa  ddii  CCCC  nn..  nn..  5544  ddeell  1133..1122..22001177  èè  ssttaattoo  aapppprroovvaattoo  aaii  sseennssii  ddeell  

ccoommmmaa  88  ddeellll’’aarrtt..  4433  ddeellllaa  LLeeggggee  RReeggiioonnaallee  3366//9977  ll’’aaggggiioorrnnaammeennttoo  ddeell  PPUUCC;;  

  

CCOONNSSIIDDEERRAATTOO  cchhee  nneellll’’aaggggiioorrnnaammeennttoo  22001177  vveennnneerroo  iinn  ppaarrttiiccoollaarree  rriiddoottttee  llee  ccaappaacciittàà  

eeddiiffiiccaattoorree  ddeell  PPUUCC  oorriiggiinnaallee  ddeell  22000044  ccoonn::  

  ll’’eelliimmiinnaazziioonnee  ddeellllaa  vvoolluummeettrriiaa  pprreevviissttaa  iinn  oorriiggiinnee  nneellllaa  SScchheeddaa  aa..ii..  EE  --  AArreeaa  

PPiiaazzzzaa  ddeellllaa  LLiibbeerrttàà  ooppeerraattaa  mmeeddiiaannttee  ll’’eelliimmiinnaazziioonnee  ddeellll’’oobbbblliiggoo  ddii  ddeemmoolliizziioonnee  

ddeellll’’eeddiiffiicciioo  ddeennoommiinnaattoo  ““CCaassaa  RRoossssaa””  ee  ddeellllaa  ccoonnsseegguueennttee  ppoossssiibbiilliittàà  ddii  

rreeccuuppeerraarree  iill  ddooppppiioo  ddeell  ssuuoo  vvoolluummee;;  

  ll’’eelliimmiinnaazziioonnee  ddeellllaa  sscchheeddaa  HH  --  AArreeaa  ddii  ccoommpplleettaammeennttoo  CCaarrppiinneettoo  --  aa..ii..  HH,,  iinn  

aammbbiittoo  AAUU33,,  aa  sseegguuiittoo  ddii  rriinnuunncciiaa  ddii  iinntteerreessssee  ddaa  ppaarrttee  ddeeii  pprroopprriieettaarrii  ddeeii  

tteerrrreennii  iinntteerreessssaattii;;  

  llaa  rriidduuzziioonnee  ddeellllaa  ddiimmeennssiioonnee  ddeell  sseettttoorree  22  ddeell  DDTT22  ppoorrttaannddoollaa  ddaa  3377..440000  mmqq..  

aa  2277..115500  mmqq..,,  ccoorrrriissppoonnddeennttee  aallllaa  eelliimmiinnaazziioonnee  ddeellllaa  ppoorrzziioonnee  ddii  pprroopprriieettàà  

ccoommuunnaallee  ddeellllaa  eexx  ssccuuoollaa  SSaann  PPiieettrroo  ee  ddeellll’’eexx  bboocccciiooddrroommoo;;  

  

RRIILLEEVVAATTOO  cchhee  llaa  rriidduuzziioonnee  ddeellllaa  ccaappaacciittàà  eeddiiffiiccaattoorriiaa  ddeell  PPUUCC,,  ooppeerraattaa  ccoonn  

ll’’aaggggiioorrnnaammeennttoo  ddeell  22001177,,  ppuuòò  ppeerrttaannttoo  ccoossìì  rriiaassssuummeerrssii::  

aa))  EElliimmiinnaazziioonnee  ddeell  rreeccuuppeerroo  ddeellll’’eeddiiffiicciioo  ddeellllaa  ccoossiiddddeettttaa  ““CCaassaa  RRoossssaa””  
vvoolluummee  ddii  pprreemmiioo  22..000000  mmcc..    

ccoorrrriissppoonnddeennttee  aa  22..000000  mmcc..//33,,55  mmll..  ==    

557711,,4433  ddii  ssuuppeerrffiicciiee  lloorrddaa  uuttiillee  

ppaarrii  aa  557711..4433  mmqq..  //  2255  mmqq..  xx  aabbiittaannttee  ==    

2222,,8855  aabbiittaannttii  iinnsseeddiiaabbiillii  

  

bb))  EElliimmiinnaazziioonnee  ddeellllaa  aaii  HH  iinn  aammbbiittoo  AAUU33  
33..000000  mmqq..  ddii  ssuuppeerrffiicciiee  lloorrddaa  uuttiillee  

ppaarrii  aa  33..000000  mmqq..  //  2255  mmqq..  xx  aabbiittaannttee  ==  

112200  aabbiittaannttii  iinnsseeddiiaabbiillii  

  

IInn  ttoottaallee  ccoonn  ll’’aaggggiioorrnnaammeennttoo  ddeell  22001177  ssii  èè  ooppeerraattoo  ccoommpplleessssiivvaammeennttee  uunnaa  rriidduuzziioonnee  ddii::  

--  33..557711,,4433  mmqq..  ddii  ssuuppeerrffiicciiee  lloorrddaa  uuttiillee;;  

ccoorrrriissppoonnddeennttii  aa::    

--  114422,,8855  aabbiittaannttii  iinnsseeddiiaabbiillii..    
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CCOONNSSIIDDEERRAATTOO  cchhee  ppeerr  llee  mmoottiivvaazziioonnii  ssoopprraa  eesspprreessssee  eessiissttee  aannccoorraa  uunnaa  ccaappaacciittàà  

eeddiiffiiccaattoorriiaa  ccoommpplleessssiivvaa  ddeell  PPUUCC  ppaarrii  aallllee  qquuaannttiittàà  ssoopprraa  rriippoorrttaattee,,  eesssseennddoo  iill  PPiiaannoo  ddeell  

22000044  eeqquuiilliibbrraattoo  aappppuunnttoo  ssuu  ttaallii  ppaarraammeettrrii;;  

  

PPRREEMMEESSSSOO  cchhee::  

--  iinn  ddaattaa  1177..0022..22001111,,  pprroott..  nn..  2200111100000033001188,,  ggllii  AArrcchh..  PPiieerrggiioorrggiioo  CCaasstteellllaarrii  ee  

VVaalltteerr  CCaattttaanneeoo  eedd  iill  pprrooff..  GGeeooll..  PPiieettrroo  MMaaiiffrreeddii,,  ssuu  iinnccaarriiccoo  

ddeellll''AAmmmmiinniissttrraazziioonnee  ccoommuunnaallee,,  hhaannnnoo  pprreesseennttaattoo  llaa  ddooccuummeennttaazziioonnee  

nneecceessssaarriiaa  ppeerr  iill  PPeerrmmeessssoo  ddii  CCoossttrruuiirree  ccoonnvveennzziioonnaattoo  ppeerr  llaa  rreeaalliizzzzaazziioonnee  

ddeeggllii  iinntteerrvveennttii  ddii  eeddiilliizziiaa  rreessiiddeennzziiaallee  eedd  ooppeerree  ddii  uurrbbaanniizzzzaazziioonnee  ddeerriivvaannttii  

ddaallll’’aapppplliiccaazziioonnee  ddeellll’’aarrtt..  77  ddeellllaa  LL..RR..  4499//22000099  aaggllii  eeddiiffiiccii  eexx  ssccuuoollaa  eelleemmeennttaarree  

SS..  PPiieettrroo  eedd  eexx  BBoocccciiooddrroommoo  iinn  vvaarriiaannttee  aall  PP..UU..CC..,,  rriiccaaddeennttii  nneell  DDiissttrreettttoo  ddii  

TTrraassffoorrmmaazziioonnee  DDTT22  ““SSeettttoorree  22””  ddeell  vviiggeennttee  PP..UU..CC..,,  ssuucccceessssiivvaammeennttee  iinntteeggrraattaa  

iinn  ddaattaa  1177..0066..22001111,,  pprroott..  1111117755,,  ppeerr  llaa  ppaarrttee  nneecceessssaarriiaa  aallllaa  rriicchhiieessttaa  ddeell  

ppaarreerree  ddii  ccoonnffoorrmmiittàà  aaii  ffiinnii  ddeell  rriillaasscciioo  ddeell  cceerrttiiffiiccaattoo  ddii  pprreevveennzziioonnee  iinncceennddii;;  

--  ll’’iinntteerrvveennttoo  ccoonnssiissttee  ssoommmmaarriiaammeennttee  nneellllaa  ddeemmoolliizziioonnee  ddii  dduuee  eeddiiffiiccii  ddii  

pprroopprriieettàà  ccoommuunnaallee  ddiicchhiiaarraattii  iinnccoonnggrruuii  ppeerr  ffuunnzziioonnee,,  ttiippoollooggiiaa  ee  ssttaattoo  ddii  

ddeeggrraaddoo..  IInnffaattttii  llaa  ffuunnzziioonnee  ddii  SSccuuoollaa  eelleemmeennttaarree  èè  ssttaattaa  ttrraassffeerriittaa  nneell  vviicciinnoo  

ccoommpplleessssoo  ssccoollaassttiiccoo  ddeellllaa  MMaassssaa,,  rreecceenntteemmeennttee  ppootteennzziiaattoo  eedd  aaddeegguuaattoo  aallllaa  

nnoorrmmaattiivvaa  ee  aallllee  ffuunnzziioonnii  iinn  mmooddoo  ddaa  aavveerr  uunn  uunniiccoo  ppiiùù  eeffffiicciieennttee  ppoolloo  

ssccoollaassttiiccoo;;  mmeennttrree  llaa  ffuunnzziioonnee  ddii  BBoocccciiooddrroommoo  èè  pprreevviissttaa  qquuaallee  pprrooggeettttoo  

ccoommpplleemmeennttaarree  nneellll’’aammbbiittoo  ddeellllaa  ssiisstteemmaazziioonnee  pprrooppoossttaa  ppeerr  ll’’ootttteenniimmeennttoo  ddeeii  

ffiinnaannzziiaammeennttii  FFAASS;;  rriigguuaarrddoo  aallllaa  ttiippoollooggiiaa,,  ggllii  eeddiiffiiccii  iinn  ooggggeettttoo  rraapppprreesseennttaannoo  

eesseemmppii  ddii  qquueellllaa  ddiissoorrggaanniicciittàà  aarrcchhiitteettttoonniiccaa  eedd  uurrbbaanniissttiiccaa  cchhee  hhaa  

ccaarraatttteerriizzzzaattoo  aallccuunnii  iinntteerrvveennttii  ddeeggllii  aannnnii  7700  ddeell  sseeccoolloo  ssccoorrssoo  nneell  tteessssuuttoo  ddeell  

cceennttrroo  aallbbiissoolleessee;;  iill  ddeeggrraaddoo  iinnvveeccee  rraapppprreesseennttaa  ll’’eelleemmeennttoo  ddii  mmaaggggiioorr  

rriilleevvaannzzaa  iinn  qquuaannttoo  ttaallii  eeddiiffiiccii  nneecceessssiittaannoo  ddii  oonneerroossii  iinntteerrvveennttii  ssttrruuttttuurraallii  ((ccoonn  

ppaarrttiiccoollaarree  rriiffeerriimmeennttoo  aaggllii  iinntteerrvveennttii  ddii  aaddeegguuaammeennttoo  ssttaattiiccoo))  ee  ddii  

aaddeegguuaammeennttoo  aallllaa  nnoorrmmaattiivvaa  vviiggeennttee;;  

--  ttaallee  iinntteerrvveennttoo  ccoommppoorrttaa  vvaarriiaannttee  aall  PP..UU..CC..  ““ddii  eesscclluussiivvoo  iinntteerreessssee  llooccaallee””,,  ccoossìì  

ccoommee  ddeeffiinniittoo  aallll’’aarrtt..  77  ddeellllaa  LL..RR..  4499//22000099,,  vvaalliiddoo  ppeerr  ll’’iinntteerrvveennttoo  iinn  ooggggeettttoo,,  

ccoonn  pprroocceedduurraa  aarrtt..  5599  ddeellllaa  LL..RR..  3366//11999977;;  

--  ccoonn  DDeeccrreettoo  DDiirriiggeennzziiaallee  5500//22001111  ––  VVaarriiaannttee  aall  PPUUCC  ––  eexx  SSccuuoollaa  SSaann  PPiieettrroo  ee  

eexx  BBoocccciiooddrroommoo  llaa  PPrroovviinncciiaa  ddii  SSaavvoonnaa  eesspprreessssee  iill  nnuullllaa  oossttaa  aallllaa  vvaarriiaannttee  ddii  

““eesscclluussiivvoo  iinntteerreessssee  llooccaallee””  aall  vviiggeennttee  PPUUCC  aaii  sseennssii  ddeellll’’aarrtt..  22  ddeellllaa  LLRR  

2244//0033//11998833  nn°°  99  ee  ddeeggllii  aarrtttt..  66  ee  77  ddeellllaa  LLRR  4499//22000099;;  

--  ccoonn  DDeetteerrmmiinnaazziioonnee  DDTT..0077//1199//22001111  ddeell  1199--0088--22001111  ““IInntteerrvveennttii  pprreevviissttii  
nneellll''aammbbiittoo  ddeell  FFAASS  22000099..  PPrrooggeettttoo  aa  ssccaallaa  eeddiilliizziiaa  ppeerr  ggllii  iinntteerrvveennttii  ddii  eeddiilliizziiaa  
rreessiiddeennzziiaallee  eedd  ooppeerree  ddii  uurrbbaanniizzzzaazziioonnee  ddeerriivvaannttii  ddaallll''aapppplliiccaazziioonnee  ddeellll''aarrtt..  77  
ddeellllaa  LL..RR..  4499//0099  ((eexx  ssccuuoollee  SSaann  PPiieettrroo  ee  BBoocccciiooddrroommoo))  nneell  ddiissttrreettttoo  ddii  
ttrraassffoorrmmaazziioonnee  DDTT22..  DDeetteerrmmiinnaazziioonnee  ccoonncclluussiivvaa  ddeell  pprroocceeddiimmeennttoo””  ccoonn  llaa  

qquuaallee  èè  ssttaattoo::  

  pprreessoo  aattttoo  ddeell  vveerrbbaallee  ddeellllaa  CCoonnffeerreennzzaa  ddeeii  sseerrvviizzii  ddeelliibbeerraannttee  ddeell  

0066..0077..22001111,,  uunniittaammeennttee  aallllaa  ddooccuummeennttaazziioonnee  aaccqquuiissiittaa;;  

  ccoonncclluussoo  ffaavvoorreevvoollmmeennttee  iill  pprroocceeddiimmeennttoo  ddii  ccoonnffeerreennzzaa  ddeeii  sseerrvviizzii,,  

rreellaattiivvaa  aallll’’iinntteerrvveennttoo,,  pprrooppeeddeeuuttiiccoo  aallllaa  ssttiippuullaa  ddeellllaa  ccoonnvveennzziioonnee  

uurrbbaanniissttiiccaa  ppeerr  iill  rriillaasscciioo  ddeell  ttiittoolloo  aabbiilliittaattiivvoo  eeddiilliizziioo  ppeerr  llaa  

rreeaalliizzzzaazziioonnee  ddeeii  llaavvoorrii,,  aavveennddoo  aaccqquuiissiittoo  ttuuttttii  ii  ppaarreerrii  rriicchhiieessttii  iinn  sseennssoo  

ffaavvoorreevvoollee;;  

  

PPRREEMMEESSSSOO  iinnoollttrree  cchhee  aa  sseegguuiittoo  ddeellllaa  ddeetteerrmmiinnaazziioonnee  DDTT  0077//1199//1111  ddeell  1199..0088..22001111  ddii  

ccoonncclluussiioonnee  ffaavvoorreevvoollee  ddeell  pprroocceeddiimmeennttoo::  
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--  ccoonn  ddeetteerrmmiinnaazziioonnee  nn..  11..55//88//22001122  ddeell  0099--0033--22001122  vveennnnee  aapppprroovvaattoo  iill  bbaannddoo  

ppeerr  llaa  vveennddiittaa  aallll’’aassttaa  ddii  aarreeaa  eeddiiffiiccaabbiillee  iinn  VViiaa  SSaann  PPiieettrroo  ccoonn  pprrooggeettttoo  

eeddiiffiiccaattoorriioo  ppeerr  iinntteerrvveennttii  ddii  eeddiilliizziiaa  rreessiiddeennzziiaallee  eedd  ooppeerree  ddii  uurrbbaanniizzzzaazziioonnee  nneell  

ddiissttrreettttoo  ddii  ttrraassffoorrmmaazziioonnee  DDTT22  ––  SSeettttoorree  22  ––  LLoottttoo  11  ddeell  PPUUCC;;  

--  ccoonn  ddeetteerrmmiinnaazziioonnee  nn..  11..55//1133//22001122  ddeell  1111--0055--22001122  vveennnnee  aapppprroovvaattoo  iill  vveerrbbaallee  

dd’’aassttaa  ddeesseerrttaa  ppeerr  llaa  ssuuddddeettttaa  vveennddiittaa;;  

--  ccoonn  ddeelliibbeerraazziioonnee  ddii  GGiiuunnttaa  CCoommuunnaallee  nn..  116699  ddeell  1155--0066--22001122  vveennnnee  

aaggggiioorrnnaattoo  iill  tteessttoo  ddeellllaa  ccoonnvveennzziioonnee  uurrbbaanniissttiiccaa  rreellaattiivvaa  aallll’’iinntteerrvveennttoo  ddii  

eeddiilliizziiaa  rreessiiddeennzziiaallee  eedd  ooppeerree  ddii  uurrbbaanniizzzzaazziioonnee  ((eexx  ssccuuoollaa  SSaann  PPiieettrroo  ee  

BBoocccciiooddrroommoo))  nneell  ddiissttrreettttoo  DDTT22  aa  sseegguuiittoo  aassttaa  ddeesseerrttaa  ppeerr  llaa  vveennddiittaa  ddeellll’’aarreeaa;;  

--  ccoonn  ddeetteerrmmiinnaazziioonnee  nn..  11..55//2288//22001122  ddeell  0066--0088--22001122  vveennnnee  aapppprroovvaattoo  iill  bbaannddoo  

((IIII  iinnccaannttoo))  ppeerr  llaa  vveennddiittaa  aallll’’aassttaa  ddii  aarreeaa  eeddiiffiiccaabbiillee  iinn  VViiaa  SSaann  PPiieettrroo  ccoonn  

pprrooggeettttoo  eeddiiffiiccaattoorriioo  ppeerr  iinntteerrvveennttii  ddii  eeddiilliizziiaa  rreessiiddeennzziiaallee  eedd  ooppeerree  ddii  

uurrbbaanniizzzzaazziioonnee  nneell  ddiissttrreettttoo  ddii  ttrraassffoorrmmaazziioonnee  DDTT22  ––  SSeettttoorree  22  ––  LLoottttoo  11  ddeell  

PPUUCC;;  

--  ccoonn  ddeetteerrmmiinnaazziioonnee  nn..  11..55//3377//22001122  ddeell  2233--1100--22001122  vveennnnee  aapppprroovvaattoo  iill  vveerrbbaallee  

dd’’aassttaa  ddeesseerrttaa  --  IIII  iinnccaannttoo  --  ppeerr  llaa  vveennddiittaa  ddeellllaa  ssuuddddeettttaa  aarreeaa;;  

--  ccoonn  ddeetteerrmmiinnaazziioonnee  nn..  11..55//4433//22001122  ddeell  1166--1111----22001122  vveennnnee  aapppprroovvaattoo  iill  bbaannddoo  

((IIIIII  iinnccaannttoo))  ppeerr  llaa  vveennddiittaa  aallll’’aassttaa  ddii  aarreeaa  eeddiiffiiccaabbiillee  iinn  VViiaa  SSaann  PPiieettrroo  ccoonn  

pprrooggeettttoo  eeddiiffiiccaattoorriioo  ppeerr  iinntteerrvveennttii  ddii  eeddiilliizziiaa  rreessiiddeennzziiaallee  eedd  ooppeerree  ddii  

uurrbbaanniizzzzaazziioonnee  nneell  ddiissttrreettttoo  ddii  ttrraassffoorrmmaazziioonnee  DDTT22  ––  SSeettttoorree  22  ––  LLoottttoo  11  ddeell  

PPUUCC  ppeerr  iill  pprreezzzzoo  aa  bbaassee  dd’’aassttaa  ddii  €€  44..000000..000000,,0000  aa  ccoorrppoo,,  nnoonn  ssooggggeettttoo  aadd  

IIVVAA;;  

--  ccoonn  ddeelliibbeerraazziioonnee  ddii  GGiiuunnttaa  CCoommuunnaallee  nn..  77  ddeell  0088--0011--22001133  vveennnnee  ddiissppoossttaa  llaa  

pprroorrooggaa  ddii  aallmmeennoo  uunn  mmeessee  ddeell  tteerrmmiinnee  ddii  ssccaaddeennzzaa  ddeell  bbaannddoo  ((IIIIII  iinnccaannttoo))  

rreellaattiivvoo  aallllaa  vveennddiittaa  ddeellllaa  ssuuddddeettttaa  aarreeaa;;  

--  eennttrroo  iill  tteerrmmiinnee  pprroorrooggaattoo  ccoommee  ddaa  ddeelliibbeerraazziioonnee  ddii  GGiiuunnttaa  CCoommuunnaallee  nn..  

77//22001133  ssuucccciittaattaa,,  nnoonn  ppeerrvveennnneerroo  ooffffeerrttee  ppeerr  ll’’aaccqquuiissttoo  ddeellll’’aarreeaa;;  

--  ccoonn  ddeetteerrmmiinnaazziioonnee  ddiirriiggeennzziiaallee  nn..  DDTT..0099//110033//22001133  ddeell  1177--0066--22001133  vveennnnee  

iinnddeettttaa  pprroocceedduurraa  aappeerrttaa  aaii  sseennssii  ddeellll’’aarrtt..  5555  ddeell  DD..llggss..  116633//22000066  ee  ss..mm..ii..  ppeerr  

ll’’aaffffiiddaammeennttoo  ddeellll’’  ““AAppppaallttoo  iinntteeggrraattoo,,  ....””  ––  eexx  aarrtt..  5533,,  ccoommmmaa  22,,  lleetttt..  bb))  ee  cc))  

ddeell  DD..llggss..  116633//22000066  ee  ss..mm..ii..  ––  ““....  ccoonnggiiuunnttoo  aall  ttrraassffeerriimmeennttoo  ddii  aarreeaa  eeddiiffiiccaabbiillee  

ccoonn  rreellaattiivvoo  pprrooggeettttoo  eeddiiffiiccaattoorriioo,,  ppeerr::  AA))  pprrooggeettttaazziioonnee  eesseeccuuttiivvaa  ee  llaavvoorrii  ddii  

rreeaalliizzzzaazziioonnee  nnuuoovvaa  sseeddee  ccoommuunnaallee;;  BB))  pprrooggeettttaazziioonnee  ddeeffiinniittiivvaa,,  eesseeccuuttiivvaa  ee  

llaavvoorrii  ddii  rreeaalliizzzzaazziioonnee  ssaallaa  ppeerr  aattttiivviittàà  ssppoorrttiivvee//rriiccrreeaattiivvee  aannnneessssaa  aall  ccoommpplleessssoo  

ssppoorrttiivvoo  ddeellllaa  MMaassssaa””  ddaa  eessppeerriirrssii  ccoonn  iill  ccrriitteerriioo  ddeellll’’ooffffeerrttaa  eeccoonnoommiiccaammeennttee  

ppiiùù  vvaannttaaggggiioossaa  aaii  sseennssii  ddeellll’’aarrtt..  8833  ddeell  DD..llggss..  116633//22000066  ee  ss..mm..ii..;;  

--  iinn  ddaattaa  99..22..22001155  vveennnnee  ssttiippuullaattoo  iinn  mmooddaalliittàà  eelleettttrroonniiccaa  iill  ccoonnttrraattttoo  rreepp..  nn..  

33554433  ccoonn  ll’’iimmpprreessaa  EECCOO  CCOOSSTTRRUUZZIIOONNII  SS..rr..ll..  rreellaattiivvoo  aallll’’aappppaallttoo  iinntteeggrraattoo  ddii  

ccuuii  ttrraattttaassii,,  rreeggiissttrraattoo  aa  SSaavvoonnaa  iill  1100..0022..22001155  ––  SSeerriiee::  11TT  nn..  663300;;    

--  iinn  ddaattaa  99..22..22001155  vveennnnee  ssttiippuullaattoo  iill  pprreelliimmiinnaarree  ddii  ccoommpprraavveennddiittaa  rreepp..  nn..  

4400880044,,  rrooggiittoo  nnoottaaiioo  PPiieettrroo  BBiigglliiaa  ddii  SSaarroonnnnoo,,  ttrraa  iill  CCoommuunnee  ddii  AAllbbiissoollaa  

SSuuppeerriioorree,,  iinn  qquuaalliittàà  ddii  PPrroommeessssaa  PPaarrttee  VVeennddiittrriiccee,,  llaa  ssoocciieettàà  EECCOO  

CCOOSSTTRRUUZZIIOONNII  SS..rr..ll..  ee  llaa  ssoocciieettàà  SSVVIILLUUPPPPOO  IIMMMMOOBBIILLIIAARREE  LLIIGGUURREE  SS..pp..aa..,,  iinn  

qquuaalliittàà  ddii  PPrroommeessssaa  PPaarrttee  CCoommpprraattrriiccee,,  ppeerr  llaa  pprroommeessssaa  ddii  ccoommpprraavveennddiittaa  ddeeii  

sseegguueennttii  iimmmmoobbiillii  ee  ddiirriittttii  rreeaallii  iimmmmoobbiilliiaarrii::    

  aappppeezzzzaammeennttoo  ddii  tteerrrreennoo  ddeellllaa  ssuuppeerrffiicciiee  ccoommpplleessssiivvaa  ddii  mmqq..  66..661122,,0000,,  

ssuu  ppaarrttee  ddeell  qquuaallee  iinnssiisstteennttee  ppoorrzziioonnee  ddii  ffaabbbbrriiccaattoo  aavveennttee  aacccceessssoo  ddaa  

VViiaa  SSaann  PPiieettrroo  ssvviilluuppppaanntteessii  ssuu  ttrree  ppiiaannii,,  iinn  ppeessssiimmoo  ssttaattoo  ddii  

ccoonnsseerrvvaazziioonnee,,  ggiiàà  aaddiibbiittoo  aadd  eeddiiffiicciioo  ssccoollaassttiiccoo  ccoommuunnaallee,,  iiddeennttiiffiiccaattoo  

aa  CCaattaassttoo  FFaabbbbrriiccaattii  aall  FFgg..  2299  mmaapppp..  779999  ––  ssuubbaalltteerrnnoo  11;;    

  ddiirriittttoo  ddii  ccoossttrruuiirree  ee  mmaanntteenneerree  qquuaannttoo  ccoossttrruuiittoo  aall  ddii  ssoottttoo  ddeell  ssuuoolloo  

nneellllaa  ppoorrzziioonnee  ddii  tteerrrreennoo,,  ddeellllaa  ssuuppeerrffiicciiee  ddii  mmqq..  5511,,0000,,  iiddeennttiiffiiccaattoo  aa  
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CCaattaassttoo  FFaabbbbrriiccaattii  aall  FFgg..  2299  mmaapppp..  779999  ––  ssuubbaalltteerrnnoo  22  ((aappppaarrttaammeennttoo  

ddeell  ccuussttooddee));;  

--  ccoonn  DDeetteerrmmiinnaazziioonnee  DDTT//220066//22001177  ddeell  2222..0055..22001177  vveennnnee  rriissoollttoo  iill  ccoonnttrraattttoo  

rreepp..  EECCOO  CCOOSSTTRRUUZZIIOONNII  rreepp..  nn..  33554433//22001155  --  CCIIGG  551177331199882200””  ““AAppppaallttoo  

iinntteeggrraattoo  ccoonnggiiuunnttoo  aall  ttrraassffeerriimmeennttoo  aarreeaa  eeddiiffiiccaabbiillee  ccoonn  pprrooggeettttoo  eeddiiffiiccaattoorriioo  

iinntt..""AA""  nnuuoovvaa  sseeddee  ccoommuunnaallee  iinntt..""BB""  ssaallaa  aattttiivviittàà  ssppoorrttiivvee  MMaassssaa  ppeerr  ffaalllliimmeennttoo  

ddeellllaa  iimmpprreessaa  EECCOO  CCOOSSTTRRUUZZIIOONNII..    

  

RRIILLEEVVAATTOO  cchhee::  

--  ppeerr  llee  rraaggiioonnii  ssoopprraa  ddeessccrriittttee  iill  ppeerrmmeessssoo  aa  ccoossttrruuiirree  nnoonn  vveennnnee  mmaaii  rriillaasscciiaattoo;;  

--  aa  sseegguuiittoo  ddeellllaa  rriissoolluuzziioonnee  ddeell  ccoonnttrraattttoo  ddii  ccuuii  ssoopprraa  iill  pprroocceeddiimmeennttoo  rreellaattiivvoo  aall  
ttrraassffeerriimmeennttoo  ddeellll’’aarreeaa  eeddiiffiiccaabbiillee  ccoonn  pprrooggeettttoo  eeddiiffiiccaattoorriioo  ““iinntt..""AA""  nnuuoovvaa  sseeddee  

ccoommuunnaallee  iinntt..""BB    ssaallaa  aattttiivviittàà  ssppoorrtt..  MMaassssaa””  rriissuullttaa  iinn  ffaassee  ddii  ““ssttaalllloo””;;  

--  aadd  ooggggii  llee  aarreeee  rriiccoommpprreessee  ffrraa  qquueellllee  ccoommuunnaallii,,  eexx  SSccuuoollaa  eelleemmeennttaarree  SSaann  

PPiieettrroo  ee  eexx  BBoocccciiooddrroommoo  iinn  aammbbiittoo  AAUU  11..22  ddeell  PPUUCC  ooggggeettttoo  ddeell  pprreesseennttee  aattttoo,,  

nneecceessssiittaannoo  ddii  uunn  nnuuoovvoo  pprroocceeddiimmeennttoo  ddii  ggaarraa  ppeerr  llaa  vveennddiittaa;;  

  
CCOONNSSIIDDEERRAATTOO  cchhee  ll’’aarrcchh..  MMaassssiimmoo  AAggaammeennnnoonnee,,  DDiirriiggeennttee  RReessppoonnssaabbiillee  ddeell  SSeettttoorree  

TTeerrrriittoorriioo  eedd  IInnffrraassttrruuttttuurree  hhaa  pprreeddiissppoossttoo  uunn  pprrooggeettttoo  ddii  aaggggiioorrnnaammeennttoo  ddeell  PPUUCC,,  

iinnqquuaaddrraattoo  nneellllaa  ffaattttiissppeecciiee  pprreevviissttaa  aall  ccoommmmaa  33,,  lleetttteerraa  cc)),,  ddeellll’’aarrtt..  4433  ddeellllaa  LLRR  

3366//11999977  rreellaattiivvoo  aallllee  aarreeee  ccoommuunnaallii  eexx  SSccuuoollaa  eelleemmeennttaarree  SSaann  PPiieettrroo  ee  eexx  

BBoocccciiooddrroommoo  iinn  aammbbiittoo  AAUU  11..22  ddeell  PPUUCC;;  

  

AATTTTEESSOO  cchhee  ddoovveennddoo  rriippaarrttiirree  ccoonn  uunn  pprroocceeddiimmeennttoo  ddii  ggaarraa  ppeerr  llaa  ssoollaa  vveennddiittaa  ddeeii  

mmeeddeessiimmii  iimmmmoobbiillii  ssii  rriittiieennee  nneecceessssaarriioo  iinnsseerriirree  llaa  nnoorrmmaattiivvaa  eeddiilliizziiaa  ssccaattuurriittaa  ddaallllaa  

aapppplliiccaazziioonnee  ddeell  ppiiaannoo  ccaassaa,,  ccoommee  ddeeffiinniittaa  ddaallllaa  cciittaattaa  ddeetteerrmmiinnaazziioonnee  ccoonncclluussiivvaa  ddeell  

pprroocceeddiimmeennttoo  DD..TT..  0077//1199//1111  ddeell  1199..0088..22001111,,  nneell  qquuaaddrroo  ddeellllaa  nnoorrmmaattiivvaa  uurrbbaanniissttiiccaa  

ddeell  PPUUCC  vviiggeennttee;;  

  

VVIISSTTAA  llaa  ddooccuummeennttaazziioonnee  pprrooggeettttuuaallee  ccoommppoossttaa  ddeeii  sseegguueennttii  eellaabboorraattii::  
EEllaabboorraattoo  DDeennoommiinnaazziioonnee  

  RReellaazziioonnee  tteeccnniiccaa  ee  RRaappppoorrttoo  pprreelliimmiinnaarree  ppeerr  llaa  vveerriiffiiccaa  ddeellllaa  ssuussssiisstteennzzaa  ddeellllee  

ccoonnddiizziioonnii  ddii  eesscclluussiioonnee  ddaallllaa  pprroocceedduurraa  ddii  VVaalluuttaazziioonnee  AAmmbbiieennttaallee  ((LL..  RR..  3322//22001122  

ee  ssss..mmmm..iiii..))..  

  

  SScchheeddaa  NN  --  aarreeaa  eexx  ssccuuoollaa  SSaann  PPiieettrroo  ee  eexx  bboocccciiooddrroommoo  

rreeddaattttaa  ddaall  DDiirriiggeennttee  RReessppoonnssaabbiillee  ddeell  SSeettttoorree  eedd  IInnffrraassttrruuttttuurree,,  aalllleeggaattoo  aallllaa  pprreesseennttee  

ddeelliibbeerraazziioonnee  ssoottttoo  llaa  lleetttteerraa  ““AA””  ee  ccoonnssuullttaabbiillee,,  nnoonncchhéé  ssccaarriiccaabbiillee,,  ssuull  ssiittoo  iinnffoorrmmaattiiccoo  

ddeell  CCoommuunnee  nneellllaa  sseezziioonnee  ddeellllaa  ““PPiiaanniiffiiccaazziioonnee  TTeerrrriittoorriiaallee  ––  PPrroocceeddiimmeennttii  aaddoottttaattii””  ddaa  

ccuuii  rriissuullttaa  cchhee  ll’’aaggggiioorrnnaammeennttoo  ddii  ccuuii  ttrraattttaassii  ssii  ccoonnccrreettiizzzzaa  ccoonn::  

--  ll’’iinnttrroodduuzziioonnee  ddii  uunnaa  sscchheeddaa  ddeennoommiinnaattaa  aa..ii..  NN..  --  aarreeaa  eexx  ssccuuoollaa  SSaann  PPiieettrroo  

ee  eexx  bboocccciiooddrroommoo  ddaa  iinnsseerriirree  nneellllee  AArreeee  ddii  IInntteerrvveennttoo  ddeellllee    ““NNoorrmmee  ddii  

ccoonnggrruueennzzaa  ee  sscchheeddee  pprrooggeettttuuaallii  aammbbiittii  ddii  ccoonnsseerrvvaazziioonnee  ee  rriiqquuaalliiffiiccaazziioonnee  --  

AArreeee  uurrbbaanniizzzzaattee””  ddeell  PPUUCC,,  cchhee  ddii  ffaattttoo  iinnttrroodduuccee  nneell  ccoorrppuuss  ddeell  PPUUCC  llaa  

nnoorrmmaattiivvaa  ddeerriivvaannttee  ddaall  PPiiaannoo  CCaassaa  ccoonncclluussaassii  ccoonn  ddeetteerrmmiinnaazziioonnee  DDTT  

0077//1199//1111  ddeell  1199..0088..22001111;;  

--  ccoonn  llee  mmooddiiffiicchhee  aallllaa  ttaavvoollaa  **22aa  ee  llee  aallttrree  ttaavvoollee  ddeell  PPUUCC  aall  ffiinnee  ddii  iinnttrroodduurrrree  llaa  

llooccaalliizzzzaazziioonnee  ddeellllaa  aa..ii..  NN;;  

  

CCOONNSSIIDDEERRAATTOO  cchhee::  

--  nneell  pprroocceeddiimmeennttoo  ddii  aapppprroovvaazziioonnee  ddeell  PPiiaannoo  CCaassaa  nneell  cciittaattoo  DDeeccrreettoo  

DDiirriiggeennzziiaallee  5500//22001111  ––  VVaarriiaannttee  aall  PPUUCC  ––  eexx  SSccuuoollaa  SSaann  PPiieettrroo  ee  eexx  

BBoocccciiooddrroommoo,,  aalllleeggaattoo  aallllaa  DDeetteerrmmiinnaazziioonnee  ccoonncclluussiivvaa  ddeell  pprroocceeddiimmeennttoo  DDTT  
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0077//1199//1111  ddeell  1199..0088..22001111,,  llaa  PPrroovviinncciiaa  ddii  SSaavvoonnaa  ggiiàà  eesspprreessssee  iill  nnuullllaa  oossttaa  aallllaa  

vvaarriiaannttee  ddii  ““eesscclluussiivvoo  iinntteerreessssee  llooccaallee””  aall  vviiggeennttee  PPUUCC  aaii  sseennssii  ddeellll’’aarrtt..  22  ddeellllaa  

LLRR  2244//0033//11998833  nn°°  99  ee  ddeeggllii  aarrtttt..  66  ee  77  ddeellllaa  LLRR  4499//22000099..  

--  llaa  vvaarriiaannttee  uurrbbaanniissttiiccaa  ccoonnssiissttee,,  iinn  aapppplliiccaazziioonnee  ddeellll’’aarrtt..  77  ddeellllaa  LL..RR..  4499//0099,,  

nneellll’’iinnddiivviidduuaazziioonnee  ddii  uunn  lloottttoo  ddii  eeddiiffiiccaazziioonnee  ddeellllaa  ssuuppeerrffiicciiee  ddii  1144..330000,,0000  mmqq..,,  

ccoossttiittuuiittoo  ddaaii  mmaappppaallii  ddii  pprroopprriieettàà  ddeell  CCoommuunnee  ddii  AAllbbiissoollaa  SSuuppeerriioorree  cceennssiittii  aall  

ffoogglliioo  2299,,  mmaapppp..llii  661122,,  779999,,779922  ee  880011  oollttrree  aa  ppoorrzziioonnii  ddii  ssttrraaddee  ppuubbbblliicchhee,,  

aattttrriibbuueennddoo  aa  ttaallee  aarreeaa  uunnaa  ssppeecciiffiiccaa  ddiisscciipplliinnaa  vvoollttaa  aa  ccoonnsseennttiirree  llaa  

rreeaalliizzzzaazziioonnee  ddii  ffaabbbbrriiccaattii  rreessiiddeennzziiaallii..  

--  iill  vvoolluummee  ddii  ttaallii  ffaabbbbrriiccaattii  vviieennee  ddeetteerrmmiinnaattoo  ddaallllaa  ddeemmoolliizziioonnee  ddeell  vvoolluummee  

eessiisstteennttee,,  ccaallccoollaattoo  ccoommee  ssoolliiddoo  ggeeoommeettrriiccoo  eemmeerrggeennttee  ddaall  ssuuoolloo::  

--  ddeellllaa  eexx  ssccuuoollaa  SSaann  PPiieettrroo  ppaarrii  aa  1166..882244,,0000  mmcc;;  

--  ddeellll’’eexx  bboocccciiooddrroommoo  ppaarriiaa  aa  66000044,,9988  mmcc;;    

iinnccrreemmeennttaattoo  ddeell  3355%%,,  iinn  oosssseeqquuiioo  aallllaa  nnoorrmmaattiivvaa  ddeellllaa  lleeggggee  4499//22000099  vviiggeennttee  

aall  1177..1111..22001111,,  ddaattaa    ddii  pprreesseennttaazziioonnee  ddeell  pprrooggeettttoo,,  ee  ddeell  1199..0088..22001111,,  ddaattaa  

ddeellllaa  ddeetteerrmmiinnaazziioonnee  ccoonncclluussiivvaa  ddeell  pprroocceeddiimmeennttoo..  

  

VVIISSTTAA  llaa  sscchheeddaa  ddii  aaggggiioorrnnaammeennttoo  ddeell  PPUUCC  aaii  sseennssii  ddeellll’’aarrtt..  4433  ddeellllaa  LLRR  3366//9977,,  

aallll’’aalllleeggaattoo  ““BB””  ddeellllaa  pprreesseennttee  ddeelliibbeerraazziioonnee  ddeennoommiinnaattaa  aa..ii..  NN  --  aarreeaa  eexx  ssccuuoollaa  SSaann  

PPiieettrroo  ee  eexx  bboocccciiooddrroommoo  ddaa  iinnsseerriirree  nneellllee  AArreeee  ddii  IInntteerrvveennttoo  ddeellllee  ““NNoorrmmee  ddii  

ccoonnggrruueennzzaa  ee  sscchheeddee  pprrooggeettttuuaallii  aammbbiittii  ddii  ccoonnsseerrvvaazziioonnee  ee  rriiqquuaalliiffiiccaazziioonnee  --  AArreeee  

uurrbbaanniizzzzaattee””  ddeell  PPUUCC;;  

      

CCOONNSSIIDDEERRAATTOO  cchhee  iill  ddeettttaagglliioo  ddeellllaa  pprriinncciippaallee  mmooddiiffiiccaa  aallllee  NNoorrmmee  ddii  ccoonnggrruueennzzaa  ddeell  

PPUUCC  iinnttrrooddoottttee  ccoonn  iill  pprreesseennttee  aaggggiioorrnnaammeennttoo  ssoonnoo  rriiaassssuunnttee  nneellllaa  cciittaattaa  

ddooccuummeennttaazziioonnee  aalllleeggaattaa  aallllaa  pprreesseennttee  ddeelliibbeerraazziioonnee;;  

  

RRIICCHHIIAAMMAATTAA  llaa  LL..RR..  nn..  3322//22001122  ee  ss..mm..ii..;;  

  

PPRREEMMEESSSSOO  cchhee::  

--  ccoonn  nnoottaa  pprroott..nn..  1122557733  ddeell  0044..0077..22001199  èè  ssttaattoo  cchhiieessttoo  aallllee  ssoocciieettàà  IIRREETTII  

SS..PP..AA..  

ee  CCOONNSSOORRZZIIOO  DDEEPPUURRAAZZIIOONNEE  AACCQQUUEE  SSCCAARRIICCOO  SSAAVVOONNEESSEE  SS..pp..AA..  

ll’’eesspprreessssiioonnee  ddeell  ppaarreerree  ddii  ccoommppeetteennzzaa  aaii  sseennssii  ddeellll’’aalllleeggaattoo  AA  ddeellll’’aarrtt..  33  ddeellllaa  

LL..RR..  3322//22001122;;  

--  ccoonn  nnoottaa  pprroott..nn..  1122888811  ddeell  0099..0077..22001199  iill  CCoonnssoorrzziioo  DDeeppuurraazziioonnee  AAccqquuee  SSccaarriiccoo  

SSaavvoonneessee  SS..pp..AA..  hhaa  eesspprreessssoo  ppaarreerree  ffaavvoorreevvoollee  rriisseerrvvaannddoo  ddii  vvaalluuttaarree  

ll’’aaddeegguuaatteezzzzaa  ddeellllee  rreettii  ddii  ssccaarriiccoo  eessiisstteennttii  iinn  ffaassee  ddii  pprreesseennttaazziioonnee  ddeeii  pprrooggeettttii  

eesseeccuuttiivvii;;  

--  ccoonn  nnoottaa  pprroott..nn..  1133443311  ddeell  1177..0077..22001199  llaa  ssoocciieettàà  IIRREETTII  SS..PP..AA..  hhaa  eesspprreessssoo  iill  

sseegguueennttee  ppaarreerree::  

  ll’’iinnsseeddiiaammeennttoo  eessiisstteennttee  ee  qquueelllloo  iinn  ffaassee  ddii  pprrooggeettttoo  ppoottrraannnnoo  

tteeccnniiccaammeennttee  eesssseerree  aallllaacccciiaattii  aallllee  ccoonnddoottttee,,  ffaacceennttii  ccaappoo  aall  

sseerrbbaattooiioo  ““SSIIRRII  II°°””,,  qquuoottaa  mm..  7777,,5500  ss..ll..mm..;;  

  llaa  ffoorrnniittuurraa  vviieennee  ggaarraannttiittaa,,  pprreevviiaa  rreeaalliizzzzaazziioonnee  ddeeii  rreellaattiivvii  

aallllaacccciiaammeennttii  ccoonn  llee  mmooddaalliittàà  pprreevviissttee  ccoonnvveennzziioonnaallmmeennttee,,  ppeerr  ggllii  

uuttiilliizzzzii  iiggiieenniiccoo  ppoottaabbiillii  ddeeii  ssuucccciittaattii  iinnsseeddiiaammeennttii;;  

  eevveennttuuaallii  rriicchhiieessttee  ppeerr  ffoorrnniittuurree  aadd  uussoo  ccoommmmeerrcciiaallii  ee//oo  aannttiinncceennddiioo,,  

aannddrraannnnoo  vvaalluuttaattee  ppuunnttuuaallmmeennttee  ppeerr  ddeeffiinniirree,,  qquuaalloorraa  llee  ddoottaazziioonnii  

rriissuullttiinnoo  ccoommppaattiibbiillii  ccoonn  llee  rriissoorrssee  ddiissppoonniibbiillii,,  ggllii  eevveennttuuaallii  iinntteerrvveennttii  

ddii  ppootteennzziiaammeennttoo//eesstteennssiioonnee  ddeellllee  rreettii  eedd  iimmppiiaannttii  eessiisstteennttii;;  
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  llaa  ffoorrnniittuurraa  ddeellll’’aaccqquuaa  aavvrràà  lluuooggoo  aallllaa  nnoorrmmaallee  pprreessssiioonnee  dd’’eesseerrcciizziioo  

ddeetteerrmmiinnaattaa  ddaallllaa  qquuoottaa  ddii  ffoonnddoo  ddeell  sseerrbbaattooiioo  mmeennzziioonnaattoo  ee  ddaallllee  

rreellaattiivvee  nnoorrmmaallii  ppeerrddiittee  ddii  ccaarriiccoo;;  

  

VVIISSTTOO  iill  RRaappppoorrttoo  pprreelliimmiinnaarree  ppeerr  llaa  vveerriiffiiccaa  ddeellllaa  ssuussssiisstteennzzaa  ddeellllee  ccoonnddiizziioonnii  ddii  

eesscclluussiioonnee  ddaallllaa  pprroocceedduurraa  ddii  VVaalluuttaazziioonnee  AAmmbbiieennttaallee  ccoonntteennuuttoo  nneellll’’aalllleeggaattoo  ““AA””  ddeellllaa  

pprreesseennttee  ddeelliibbeerraazziioonnee;;  

  

CCOONNSSIIDDEERRAATTOO  cchhee  nneell  cciittaattoo  RRaappppoorrttoo  pprreelliimmiinnaarree  llaa  vvaarriiaannttee  ddii  aaggggiioorrnnaammeennttoo  aaii  

sseennssii  ddeellllaa  LL..RR..  3322//22001122  ee  ssss..mmmm..iiii..,,  ssootttteessaa  aall  pprrooggeettttoo  ddii  ccuuii  ttrraattttaassii,,  aannaalliizzzzaattii  ii  

ccoonntteennuuttii  ddeell  pprrooggeettttoo,,  vviissttee  llee  ccoonnddiizziioonnii  ddeell  ccoonntteessttoo  tteerrrriittoorriiaallee  ddeell  CCoommuunnee  ddii  

AAllbbiissoollaa  SSuuppeerriioorree  ee  aallllaa  lluuccee  ddeellllee  ccoonnssiiddeerraazziioonnii  eesspprreessssee,,  ssii  rriittiieennee  cchhee  ssuussssiissttaannoo  llee  

ccoonnddiizziioonnii  ppeerr  eesscclluuddeerree  ll’’aaggggiioorrnnaammeennttoo  aall  PPUUCC  iinn  aarrggoommeennttoo  ddaallllee  pprroocceedduurree  ddii  

VVaalluuttaazziioonnee  AAmmbbiieennttaallee  SSttrraatteeggiiccaa  pprreevviissttee  ddaallllaa  vviiggeennttee  nnoorrmmaattiivvaa  iinn  mmaatteerriiaa..    

  

RRIITTEENNUUTTOO  cchhee  iill  pprrooggeettttoo  ddii  aaggggiioorrnnaammeennttoo  ppeerr  qquuaannttoo  ssoopprraa  ee  ppeerr  qquuaannttoo  eesspprreessssoo  

nneellll’’eellaabboorraattoo  pprrooggeettttuuaallee  ““RReellaazziioonnee  tteeccnniiccaa  ee  RRaappppoorrttoo  pprreelliimmiinnaarree””  ((aalllleeggaattoo  ““AA””))  

ccoonn  ll’’iinnttrroodduuzziioonnee  ddeellllaa  nnuuoovvaa  sscchheeddaa  ddeennoommiinnaattaa  aa..ii..  NN..  --  aarreeaa  eexx  ssccuuoollaa  SSaann  

PPiieettrroo  ee  eexx  bboocccciiooddrroommoo  ddaa  iinnsseerriirree  nneellllee  AArreeee  ddii  IInntteerrvveennttoo  ddeellllee  ““NNoorrmmee  ddii  

ccoonnggrruueennzzaa  ee  sscchheeddee  pprrooggeettttuuaallii  aammbbiittii  ddii  ccoonnsseerrvvaazziioonnee  ee  rriiqquuaalliiffiiccaazziioonnee  --  AArreeee  

uurrbbaanniizzzzaattee””,,  ccoommee  aalllleeggaattaa  aallllaa  pprreesseennttee  ddeelliibbeerraazziioonnee  ssoottttoo  llaa  lleetttteerraa  ““BB””::  

--  rriieennttrraa  ttrraa  llee  ffaattttiissppeecciiee  ddii  ccuuii  aall  ccoommmmaa  33,,  ppuunnttoo  cc))  aallll’’aarrtt..  4433  ddeellllaa  LLRR  3366//9977;;  

--  èè  ccooeerreennttee  ccoonn  llaa  DDeessccrriizziioonnee  FFoonnddaattiivvaa  ee  ccoonn  iill  DDooccuummeennttoo  ddeeggllii  oobbiieettttiivvii  ddeell  

PP..UU..CC..;;  

--  èè  ccoonnffoorrmmee  ccoonn  llee  iinnddiiccaazziioonnii  ee  llee  pprreessccrriizziioonnii  ddeeii  ppiiaannii  tteerrrriittoorriiaallii  ee  ddii  sseettttoorree  

ddii  lliivveelllloo  ssoovvrraaoorrddiinnaattoo;;  

--  eesscclluuddee  ll’’aapppplliiccaazziioonnee  ddeellllaa  LL..RR..  3322//22001122  ee  ssuucccceessssiivvee  mmooddiiffiiccaazziioonnii  ee  

iinntteeggrraazziioonnii;;  

  

AATTTTEESSOO  cchhee  llaa  pprraattiiccaa  èè  ssttaattaa  pprreesseennttaattaa  nneellllaa  sseedduuttaa  ddeellllee  CCoommmmiissssiioonnii  CCoonnssiilliiaarrii  

ccoonnggiiuunnttee  ddeell  2255..0077..22001199;;  

  

AATTTTEESSAA  llaa  ccoommppeetteennzzaa  ddeell  CCoonnssiigglliioo  CCoommuunnaallee  aallll’’aapppprroovvaazziioonnee  ddeellllee  vvaarriiaannttii  ddii  ccuuii  

ttrraattttaassii,,  ggiiuussttoo  qquuaannttoo  ddiissppoossttoo  ddaallllee  lleeggggii  rreeggiioonnaallii  ssoopprraacciittaattee;;  

  

DDAATTOO  AATTTTOO  cchhee  iill  rreessppoonnssaabbiillee  ddeell  pprroocceeddiimmeennttoo  aaii  sseennssii  ddeellllaa  lleeggggee  224411//9900  èè  ll’’aarrcchh..  

MMaassssiimmoo  AAggaammeennnnoonnee  DDiirriiggeennttee  RReessppoonnssaabbiillee  ddeell  SSeettttoorree  TTeerrrriittoorriioo  ee  IInnffrraassttrruuttttuurree;;  

  

VVIISSTTII::  

--  iill  DD..LLggss..  226677//22000000  ee  ssss..mmmm..iiii..  

--  LLeeggggee  224411//9900;;  

--  LLeeggggee  RReeggiioonnaallee  3366//9977  ee  ssss..mmmm..iiii..;;  

  

VVIISSTTOO  iill  ppaarreerree  ffaavvoorreevvoollee  iinn  oorrddiinnee  aallllaa  rreeggoollaarriittàà  tteeccnniiccaa  ddeell  DDiirriiggeennttee  rreessppoonnssaabbiillee  

ddeell  SSeettttoorree  TTeerrrriittoorriioo  eedd  IInnffrraassttrruuttttuurree  aaii  sseennssii  ddeellll’’aarrtt..  4499  ddeell  DD..LLggss..  nn..  226677  ddeell  

1188//0088//22000000;;  

  

VVIISSTTOO  iill  ppaarreerree  ffaavvoorreevvoollee  iinn  oorrddiinnee  aallllaa  rreeggoollaarriittàà  ccoonnttaabbiillee  aaii  sseennssii  ddeellll’’aarrttiiccoolloo  4499,,  

ccoommmmaa  11,,  ddeell  ddeeccrreettoo  lleeggiissllaattiivvoo  nn..  226677//22000000  eesspprreessssoo  ddaall  DDiirriiggeennttee  RReessppoonnssaabbiillee  ddeell  

SSeettttoorree  RRiissoorrssee  FFiinnaannzziiaarriiee;;  

  



 
CITTA’ DI ALBISOLA SUPERIORE 

Provincia di SAVONA 

CCoonn  nn..  1111  vvoottii  ffaavvoorreevvoollii  ee  nn..  55  vvoottii  ccoonnttrraarrii  ((BBaacccciinnoo  MMaarriinnoo,,  PPrroottoo  LLuuccaa,,  BBuuzziioo  

RRoobbeerrttoo,,  CCoorroonnaa  PPiieettrroo,,  SSccaarroonnee  SStteeffaanniiaa))  rreessii  aaii  sseennssii  ddii  lleeggggee  ddaaii  CCoonnssiigglliieerrii  pprreesseennttii  

ee  vvoottaannttii  

  

DDEELLIIBBEERRAA  

  

11))--ddii  aapppprroovvaarree  llaa  pprreemmeessssaa  qquuaallee  ppaarrttee  iinntteeggrraannttee  ee  ssoossttaannzziiaallee  ddeell  pprreesseennttee  aattttoo;;  

  

22))--ddii  aaddoottttaarree  iill  RRaappppoorrttoo  PPrreelliimmiinnaarree  ccoonntteennuuttoo  nneellllaa  rreellaazziioonnee  ddeennoommiinnaattaa  ““RReellaazziioonnee  

tteeccnniiccaa  ee  RRaappppoorrttoo  pprreelliimmiinnaarree  ppeerr  llaa  vveerriiffiiccaa  ddeellllaa  ssuussssiisstteennzzaa  ddeellllee  ccoonnddiizziioonnii  ddii  

eesscclluussiioonnee  ddaallllaa  pprroocceedduurraa  ddii  VVaalluuttaazziioonnee  AAmmbbiieennttaallee  ((LL..  RR..  3322//22001122  ee  ssss..mmmm..iiii..))””  

rreeddaattttaa  ddaall  DDiirriiggeennttee  RReessppoonnssaabbiillee  ddeell  SSeettttoorree  eedd  IInnffrraassttrruuttttuurree  AArrcchh..  MMaassssiimmoo  

AAggaammeennnnoonnee,,  aalllleeggaattoo  aallllaa  pprreesseennttee  ddeelliibbeerraazziioonnee  ssoottttoo  llaa  lleetttteerraa  ““AA””  ddaall  qquuaallee  

eemmeerrggee  cchhee  ssuussssiissttoonnoo  llee  ccoonnddiizziioonnii  ppeerr  eesscclluuddeerree  ll’’aaggggiioorrnnaammeennttoo  aall  PPUUCC  iinn  

aarrggoommeennttoo  ddaallllee  pprroocceedduurree  ddii  VVaalluuttaazziioonnee  AAmmbbiieennttaallee  SSttrraatteeggiiccaa  pprreevviissttee  ddaallllaa  vviiggeennttee  

nnoorrmmaattiivvaa  iinn  mmaatteerriiaa..    

  

33))--ddii  aaddoottttaarree,,  aaii  sseennssii  ddeell  ccoommmmaa  55  ddeellll’’aarrtt..  4433  ddeellllaa  cciittaattaa  lleeggggee  rreeggiioonnaallee  3366//9977  

ll’’aaggggiioorrnnaammeennttoo  aall  PPUUCC  cchhee  ccoonnssiissttee  nneellll’’iinnsseerriimmeennttoo  nneell  ccoorrppuuss  ddeellllaa  nnoorrmmaattiivvaa  ddeell  

PPUUCC  iill  pprroocceeddiimmeennttoo  ccoonncclluussoo  ccoonn  llaa  ddeetteerrmmiinnaazziioonnee  DD..TT..  0077//1199//1111  ddeell  1199..0088..22001111  ee  

cchhee  ccoonnssiissttee,,  iinn  aapppplliiccaazziioonnee  ddeellll’’aarrtt..  77  ddeellllaa  LL..RR..  4499//0099,,  nneellll’’iinnddiivviidduuaazziioonnee  ddii  uunn  lloottttoo  

ddii  eeddiiffiiccaazziioonnee  ddeellllaa  ssuuppeerrffiicciiee  ddii  1144..330000,,0000  mmqq..,,  ccoossttiittuuiittoo  ddaaii  mmaappppaallii  ddii  pprroopprriieettàà  ddeell  

CCoommuunnee  ddii  AAllbbiissoollaa  SSuuppeerriioorree  cceennssiittii  aall  ffoogglliioo  2299,,  mmaapppp..llii  661122,,  779999,,779922  ee  880011  oollttrree  aa  

ppoorrzziioonnii  ddii  ssttrraaddee  ppuubbbblliicchhee,,  aattttrriibbuueennddoo  aa  ttaallee  aarreeaa  uunnaa  ssppeecciiffiiccaa  ddiisscciipplliinnaa  vvoollttaa  aa  

ccoonnsseennttiirree  llaa  rreeaalliizzzzaazziioonnee  ddii  ffaabbbbrriiccaattii  rreessiiddeennzziiaallii..  

--  iill  vvoolluummee  ddii  ttaallii  ffaabbbbrriiccaattii  vviieennee  ddeetteerrmmiinnaattoo  ddaallllaa  ddeemmoolliizziioonnee  ddeell  vvoolluummee  

eessiisstteennttee,,  ccaallccoollaattoo  ccoommee  ssoolliiddoo  ggeeoommeettrriiccoo  eemmeerrggeennttee  ddaall  ssuuoolloo::  

--  ddeellllaa  eexx  ssccuuoollaa  SSaann  PPiieettrroo  ppaarrii  aa  1166..882244,,0000  mmcc;;  

--  ddeellll’’eexx  bboocccciiooddrroommoo  ppaarriiaa  aa  66000044,,9988  mmcc;;    

iinnccrreemmeennttaattoo  ddeell  3355%%,,  iinn  oosssseeqquuiioo  aallllaa  nnoorrmmaattiivvaa  ddeellllaa  lleeggggee  4499//22000099  vviiggeennttee  

aall  1177..1111..22001111,,  ddaattaa    ddii  pprreesseennttaazziioonnee  ddeell  pprrooggeettttoo,,  ee  ddeell  1199..0088..22001111,,  ddaattaa  

ddeellllaa  ddeetteerrmmiinnaazziioonnee  ccoonncclluussiivvaa  ddeell  pprroocceeddiimmeennttoo..  

  

44))--ddii  ddaarree  aattttoo  cchhee  ll’’aaggggiioorrnnaammeennttoo  ddii  ccuuii  ttrraattttaassii  ssii  ccoonnccrreettiizzzzaa::  

--  ccoonn  ll’’iinnttrroodduuzziioonnee  ddii  uunnaa  sscchheeddaa  ddeennoommiinnaattaa  aa..ii..  NN..  --  aarreeaa  eexx  ssccuuoollaa  SSaann  

PPiieettrroo  ee  eexx  BBoocccciiooddrroommoo  ddaa  iinnsseerriirree  ttrraa  llee  AArreeee  ddii  IInntteerrvveennttoo  ddeellllee  ““NNoorrmmee  

ddii  ccoonnggrruueennzzaa  ee  sscchheeddee  pprrooggeettttuuaallii  aammbbiittii  ddii  ccoonnsseerrvvaazziioonnee  ee  rriiqquuaalliiffiiccaazziioonnee  --  

AArreeee  uurrbbaanniizzzzaattee””  ddeell  PPUUCC,,  cchhee  ddii  ffaattttoo  iinnttrroodduuccee  nneell  ccoorrppuuss  ddeell  PPUUCC  llaa  

nnoorrmmaattiivvaa  ddeerriivvaannttee  ddaall  PPiiaannoo  CCaassaa  ccoonncclluussaassii  ccoonn  ddeetteerrmmiinnaazziioonnee  DDTT  

0077//1199//1111  ddeell  1199..0088..22001111;;  

--  ccoonn  llee  mmooddiiffiicchhee  aallllaa  ttaavvoollaa  **22aa  ee  llee  aallttrree  ttaavvoollee  ddeell  PPUUCC  aall  ffiinnee  ddii  iinnttrroodduurrrree  llaa  

llooccaalliizzzzaazziioonnee  ddeellllaa  aa..ii..  NN;;  

  

55))--ddii  ddaarree  aattttoo  cchhee  iill  pprrooggeettttoo  rreellaattiivvoo  aa  ll’’iinntteerrvveennttoo  ddii  ccuuii  ttrraattttaassii  èè  ccoommppoossttoo  ddeeggllii  

eellaabboorraattii  ddii  sseegguuiittoo  eelleennccaattii::  

  
EEllaabboorraattoo  DDeennoommiinnaazziioonnee  

  RReellaazziioonnee  tteeccnniiccaa  ee  RRaappppoorrttoo  pprreelliimmiinnaarree  ppeerr  llaa  vveerriiffiiccaa  ddeellllaa  ssuussssiisstteennzzaa  ddeellllee  

ccoonnddiizziioonnii  ddii  eesscclluussiioonnee  ddaallllaa  pprroocceedduurraa  ddii  VVaalluuttaazziioonnee  AAmmbbiieennttaallee  ((LL..  RR..  3322//22001122  

ee  ssss..mmmm..iiii..))..  

  

  SScchheeddaa  NN  --  aarreeaa  eexx  ssccuuoollaa  SSaann  PPiieettrroo  ee  eexx  bboocccciiooddrroommoo  
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rreeddaattttaa  ddaall  DDiirriiggeennttee  RReessppoonnssaabbiillee  ddeell  SSeettttoorree  eedd  IInnffrraassttrruuttttuurree,,  aalllleeggaattoo  aallllaa  pprreesseennttee  

ddeelliibbeerraazziioonnee  ssoottttoo  llaa  lleetttteerraa  ““AA””  ee  ccoonnssuullttaabbiillee,,  nnoonncchhéé  ssccaarriiccaabbiillee,,  ssuull  ssiittoo  iinnffoorrmmaattiiccoo  

ddeell  CCoommuunnee  nneellllaa  sseezziioonnee  ddeellllaa  ““PPiiaanniiffiiccaazziioonnee  TTeerrrriittoorriiaallee  ––  PPrroocceeddiimmeennttii  aaddoottttaattii””;;  

 

66))--ddii  ddaarree  aattttoo  cchhee  iill  pprrooggeettttoo  ddii  aaggggiioorrnnaammeennttoo  aaddoottttaattoo::  

--  rriieennttrraa  ttrraa  llee  ffaattttiissppeecciiee  ddii  ccuuii  aall  ccoommmmaa  33,,  ppuunnttoo  cc))  aallll’’aarrtt..  4433  ddeellllaa  LLRR  3366//9977;;  

--  èè  ccooeerreennttee  ccoonn  llaa  DDeessccrriizziioonnee  FFoonnddaattiivvaa  ee  ccoonn  iill  DDooccuummeennttoo  ddeeggllii  oobbiieettttiivvii  ddeell  

PP..UU..CC..;;  

--  èè  ccoonnffoorrmmee  ccoonn  llee  iinnddiiccaazziioonnii  ee  llee  pprreessccrriizziioonnii  ddeeii  ppiiaannii  tteerrrriittoorriiaallii  ee  ddii  sseettttoorree  

ddii  lliivveelllloo  ssoovvrraaoorrddiinnaattoo;;  

--  eesscclluuddee  ll’’aapppplliiccaazziioonnee  ddeellllaa  LL..RR..  3322//22001122  ee  ssuucccceessssiivvee  mmooddiiffiiccaazziioonnii  ee  

iinntteeggrraazziioonnii;;  

 

77))--ddii  ddaarree  aattttoo  cchhee::  

--  ll’’aaggggiioorrnnaammeennttoo  aaddoottttaattoo,,  uunniittaammeennttee  aall  rreellaattiivvoo  aattttoo  ddeelliibbeerraattiivvoo,,  ssaarràà  

ppuubbbblliiccaattoo  mmeeddiiaannttee  iinnsseerriimmeennttoo  nneell  ssiittoo  iinnffoorrmmaattiiccoo  ccoommuunnaallee  ppeerr  uunn  ppeerriiooddoo  

ddii  ttrreennttaa  ggiioorrnnii  ccoonnsseeccuuttiivvii,,  dduurraannttee  iill  qquuaallee  cchhiiuunnqquuee  ppuuòò  pprreennddeerrnnee  vviissiioonnee,,  

eessttrraarrnnee  ccooppiiaa  ee  pprreesseennttaarree  oosssseerrvvaazziioonnii,,  pprreevviioo  aavvvviissoo,,  ccoonntteenneennttee  

ll’’iinnddiiccaazziioonnee  ddeellllaa  ddaattaa  ddii  iinnsseerriimmeennttoo  nneell  rriiddeettttoo  ssiittoo  iinnffoorrmmaattiiccoo  ee  ddii  mmeessssaa  aa  

ddiissppoossiizziioonnee  aa  lliibbeerraa  vviissiioonnee  pprreessssoo  llaa  sseeggrreetteerriiaa  ccoommuunnaallee,,  ddaa  ppuubbbblliiccaarrssii  nneell  

BBUURRLL  ee  nneell  mmeeddeessiimmoo  ssiittoo  iinnffoorrmmaattiiccoo  nnoonncchhéé,,  iinn  vviiaa  ffaaccoollttaattiivvaa,,  ddiivvuullggaattoo  ccoonn  

mmaanniiffeessttii  oodd  aallttrroo  mmeezzzzoo  ddii  ddiiffffuussiioonnee  rriitteennuuttoo  iiddoonneeoo;;  

--  nneell  ccaassoo  ssiiaannoo  ppeerrvveennuuttee  oosssseerrvvaazziioonnii  iill  CCoommuunnee  ddeecciiddee  ccoonn  ddeelliibbeerraazziioonnee  ddii  

CC..CC..    ddaa  aassssuummeerree  eennttrroo  4455  ggiioorrnnii  ddaallllaa  ssccaaddeennzzaa  ddeell  ppeerriiooddoo  ddii  ppuubbbblliicciittàà  ddii  

ccuuii  aall  ccoommmmaa  66..    

--  nneell  ccaassoo  iinn  ccuuii  nnoonn  ssiiaannoo  ppeerrvveennuuttee  oosssseerrvvaazziioonnii  iill  CCoommuunnee,,  eennttrroo  iill  tteerrmmiinnee  ddii  

3300  ggiioorrnnii  ddaallllaa  ccoonncclluussiioonnee  ddeellllaa  ffaassee  ddii  ppuubbbblliicciittàà--ppaarrtteecciippaazziioonnee  ddii  ccuuii  aall  

ccoommmmaa  66,,  nnee  ddàà  aatttteessttaazziioonnee  ee  ll’’aaggggiioorrnnaammeennttoo  ddeell  PPUUCC  oo  ddeell  PPUUCC  

sseemmpplliiffiiccaattoo  èè  ddaa  rriitteenneerrssii  aapppprroovvaattoo;;  

--  ggllii  aattttii  ddeelliibbeerraattiivvii  ee  ggllii  eellaabboorraattii  ddeellll’’aaggggiioorrnnaammeennttoo  ssoonnoo  iinnsseerriittii  nneell  ssiittoo  

iinnffoorrmmaattiiccoo  ddeell  CCoommuunnee,,  ddeeppoossiittaattii  pprreessssoo  llaa  sseeggrreetteerriiaa  ccoommuunnaallee  aa  lliibbeerraa  ee  

ppeerrmmaanneennttee  vviissiioonnee  ddeell  ppuubbbblliiccoo,,  ee  ttrraassmmeessssii  aallllaa  RReeggiioonnee,,  aallllaa  CCiittttàà  

mmeettrrooppoolliittaannaa  eedd  aallllaa  PPrroovviinncciiaa;;  
 

88))--ddii  ddaarree  aattttoo  cchhee  ggllii  aattttii  eedd  ii  tteessttii  nnoorrmmaattiivvii  ccoonntteenneennttii  llee  mmooddiiffiicchhee  aappppoorrttaattee  ccoommee  

aaddoottttaattii  ccoonn  llaa  pprreesseennttee  ddeelliibbeerraazziioonnee  vveerrrraannnnoo  ppuubbbblliiccaattii  ee  ssuucccceessssiivvaammeennttee,,  aallll’’aattttoo  

ddii  aapppprroovvaazziioonnee  ddeellll’’aaggggiioorrnnaammeennttoo,,  vveerrrraannnnoo  aapppprroovvaattii  aallttrreessìì  ii  tteessttii  ccoooorrddiinnaattii  ddaallllee  

mmooddiiffiicchhee  iinntteerrvveennuuttee  cchhee  ssaarraannnnoo  ppooii  ppoossttii  aa  ddiissppoossiizziioonnee  ddeellllaa  cciittttaaddiinnaannzzaa  ssuull  ssiittoo  

iissttiittuuzziioonnaallee  ddeell  CCoommuunnee  aallllaa  sseezziioonnee  PPiiaanniiffiiccaazziioonnee  TTeerrrriittoorriiaallee;;  

 

99))--ddii  rriilleevvaarree  cchhee  aaii  sseennssii  ddeellllaa  lleeggggee  77..88..11999900,,  nn..  224411  ee  ddeell  DD..llggss..  1122..44..22000066,,  nn..  116633  ee  

ssss..mmmm..iiii..,,  iill  RReessppoonnssaabbiillee  ddeell  PPrroocceeddiimmeennttoo  èè  iill  DDiirriiggeennttee  RReessppoonnssaabbiillee  ddeell  SSeettttoorree  

TTeerrrriittoorriioo  ee  IInnffrraassttrruuttttuurree  AArrcchh..  MMaassssiimmoo  AAggaammeennnnoonnee;;  

  

SSuucccceessssiivvaammeennttee  ccoonn  vvoottii  uunnaanniimmii  rreessii  aaii  sseennssii  ddii  lleeggggee  

  

DDEELLIIBBEERRAA  

  

ddii  ddiicchhiiaarraarree  iimmmmeeddiiaattaammeennttee  eesseegguuiibbiillee  iill  pprreesseennttee  pprroovvvveeddiimmeennttoo  aaii  sseennssii  ddeellll’’aarrtt..  

113344  ddeell  DD..LLggss..  226677//22000000..  
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