
 

                
  

CCOOMMUUNNEE  DDII  CCUUGGLLIIEERRII  
PPrroovv..  ddii  OOrriissttaannoo  

VViiaa  CC..  AAllbbeerrttoo  nn..  3333  --  0099007733      
tteell..  00778855336688220000  ––  ffaaxx    00778855336688221144  

PPrroott..  nn..  11775533  ddeell  2200//0022//22002233  

  
CCHHIIUUSSUURRAA  UUFFFFIICCII  CCOOMMUUNNAALLII  ––  2211  FFEEBBBBRRAAIIOO  22002233  --  PPOOMMEERRIIGGGGIIOO  

  

  

  

IILL  SSIINNDDAACCOO  

  

VViissttoo  ll’’aarrtt..  5500  ––  ccoommmmaa  77  ddeell  DD..llggss..  nn..226677//22000000::  ““IIll  ssiinnddaaccoo,,  aallttrreessìì,,  ccoooorrddiinnaa  ee  rriioorrggaanniizzzzaa,,  ssuullllaa  bbaassee  ddeeggllii  

iinnddiirriizzzzii  eesspprreessssii  ddaall  ccoonnssiigglliioo  ccoommuunnaallee  ee  nneellll''aammbbiittoo  ddeeii  ccrriitteerrii  eevveennttuuaallmmeennttee  iinnddiiccaattii  ddaallllaa  rreeggiioonnee,,  ggllii  

oorraarrii  ddeeggllii  eesseerrcciizzii  ccoommmmeerrcciiaallii,,  ddeeii  ppuubbbblliiccii  eesseerrcciizzii  ee  ddeeii  sseerrvviizzii  ppuubbbblliiccii,,  nnoonncchhéé,,  dd''iinntteessaa  ccoonn  ii  

rreessppoonnssaabbiillii  tteerrrriittoorriiaallmmeennttee  ccoommppeetteennttii  ddeellllee  aammmmiinniissttrraazziioonnii  iinntteerreessssaattee,,  ggllii  oorraarrii  ddii  aappeerrttuurraa  aall  ppuubbbblliiccoo  

ddeeggllii  uuffffiiccii  ppuubbbblliiccii  llooccaalliizzzzaattii  nneell  tteerrrriittoorriioo,,  aall  ffiinnee  ddii  aarrmmoonniizzzzaarree  ll''eesspplleettaammeennttoo  ddeeii  sseerrvviizzii  ccoonn  llee  eessiiggeennzzee  

ccoommpplleessssiivvee  ee  ggeenneerraallii  ddeeggllii  uutteennttii””;;  

  

CCoonnssiiddeerraattoo  cchhee  èè  pprriinncciippiioo  ddii  bbuuoonnaa  aammmmiinniissttrraazziioonnee  pprrooggrraammmmaarree  llee  cchhiiuussuurree  dd’’uuffffiicciioo  ddeeii  SSeettttoorrii  ee  ddeeii  

SSeerrvviizzii  ccoommuunnaallii,,  aa  vvaannttaaggggiioo  ddeellll’’uutteennzzaa,,  mmaa  aanncchhee  ppeerr  iill  bbuuoonn  aannddaammeennttoo  ddeellllaa  sstteessssaa  AAmmmmiinniissttrraazziioonnee  

cchhee,,  iinn  ooccccaassiioonnee  ddii  ggiioorrnnii  ffeerriiaallii  ccoonn  uunn  oorrggaanniiccoo  llaarrggaammeennttee  rriiddoottttoo,,  nnoonn  ssaarreebbbbee  iinn  ggrraaddoo  ddii  ggaarraannttiirree  llaa  

mmaassssiimmaa  eeffffiicciieennzzaa;;  

  

CCoonnssiiddeerraattaa,,  iinnoollttrree,,  llaa  nneecceessssiittàà,,  nneellll’’aammbbiittoo  ddeellllaa  ppiiùù  ggeenneerraallee  rriidduuzziioonnee  ddeellllaa  ssppeessaa  ppuubbbblliiccaa,,  ddii  aaddoottttaarree  

pprroovvvveeddiimmeennttii  tteessii  aall  ccoonntteenniimmeennttoo  ddeeii  ccoonnssuummii  eenneerrggeettiiccii,,  ddaa  ppeerrsseegguuiirrssii  iinn  ppaarrttiiccoollaarrii  ppeerriiooddii  ddeellll’’aannnnoo  

ccaarraatttteerriizzzzaattii  ddaa  ccoonnssiisstteennttee  rriidduuzziioonnee  ddeellll’’aacccceessssoo  aaii  sseerrvviizzii  ccoommuunnaallii  ddaa  ppaarrttee  ddeellll’’uutteennzzaa  ee  ddeellllaa  ccoorrrreellaattaa  

ccoonnttrraazziioonnee  ddeell  nnuummeerroo  ddii  uunniittàà  ddii  ppeerrssoonnaallee  iinn  sseerrvviizziioo;;    

  

RRiitteennuuttoo  ddii  ddiissppoorrrree  llaa  cchhiiuussuurraa  ddeeggllii  uuffffiiccii  ccoommuunnaallii  nneell  ppoommeerriiggggiioo  ddeell  ggiioorrnnoo  2211  ffeebbbbrraaiioo  22002233,,  iinn  

ooccccaassiioonnee  ddeellllee  mmaanniiffeessttaazziioonnii  ccaarrnneevvaalleesscchhee;;  

  

DDaattoo  aattttoo  cchhee  ssaarraannnnoo  aassssiiccuurraattii  ii  sseerrvviizzii  eesssseennzziiaallii  ee  cchhee  ll’’aasssseennzzaa  ssaarràà  rreeccuuppeerraattaa  ddaaii  ddiippeennddeennttii  ccoommuunnaallii;;  

  

VViissttoo  lloo  SSttaattuuttoo  ccoommuunnaallee  eedd  ii  rreeggoollaammeennttii  ccoommuunnaallii  ppeerr  iill  ffuunnzziioonnaammeennttoo  uuffffiiccii  ee  ppeerrssoonnaallee  vviiggeennttii;;  

  

DDIISSPPOONNEE  

  

LLaa  cchhiiuussuurraa  ddeeggllii  uuffffiiccii  ccoommuunnaallii  nneell  ppoommeerriiggggiioo  ddeell  ggiioorrnnoo  2211  ffeebbbbrraaiioo  22002233,,  ffaattttii  ssaallvvii  ii  sseerrvviizzii  eesssseennzziiaallii  

eedd  iimmpprreesscciinnddiibbiillii  ppeerr  ll’’uutteennzzaa..  

  

LL’’aasssseennzzaa  ddaall  llaavvoorroo  ddeeii  ddiippeennddeennttii  ddoovvrràà  ssaarràà  rreeccuuppeerraattaa..  

  

SSii  ddiissppoonnee  llaa  ppuubbbblliiccaazziioonnee  ddeell  pprreesseennttee  pprroovvvveeddiimmeennttoo  ssuull  ssiittoo  iissttiittuuzziioonnaallee  ddeell  CCoommuunnee  ee  aallll’’aallbboo  pprreettoorriioo  

oonn  lliinnee..  

  

IILL  SSIINNDDAACCOO  

FFiirrmmaattoo  ddiiggiittaallmmeennttee  DDootttt..  AAnnddrreeaa  LLoocchhee  


