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RReeggoollaammeennttoo  ddeellllaa  CCoonnssuullttaa  ppeerrmmaanneennttee    

iinn  ccaammppoo  aammbbiieennttaallee  ddeell  CCoommuunnee  ddii  CCoommoo  

PPrreeaammbboolloo  

--  LLoo  SSttaattuuttoo  ddeell  CCoommuunnee  ddii  CCoommoo,,  ppuubbbblliiccaattoo  ssuull  bboolllleettttiinnoo  

uuffffiicciiaallee  ddeellllaa  RReeggiioonnee  LLoommbbaarrddiiaa  nn..  4488//2255  ddeell  2255..1111..11999911  ––    

eennttrraattoo  iinn  vviiggoorree  iill  2255..1122..11999911,,  ssttaabbiilliissccee,,  aallll’’aarrtt..  1100,,  cchhee::  

11--  IIll  CCoommuunnee  rriiccoonnoossccee  ee  vvaalloorriizzzzaa  llee  lliibbeerree  ffoorrmmee  aassssoocciiaattiivvee  ee  

ddeell  vvoolloonnttaarriiaattoo,,  ssiiaa  llaaiicchhee,,  ssiiaa  rreelliiggiioossee,,  cchhee  ooppeerraannoo  nneeii  

sseettttoorrii  eeccoonnoommiiccoo,,  ssoocciiaallee,,  ttuurriissttiiccoo  ee  ccuullttuurraallee,,  eedduuccaattiivvoo,,  

aammbbiieennttaallee,,  ssppoorrttiivvoo  ee  rriiccrreeaattiivvoo,,  nnoonncchhéé  llee  oorrggaanniizzzzaazziioonnii  

ssiinnddaaccaallii  pprrooffeessssiioonnaallii  ee  ddii  ccaatteeggoorriiaa,,  aassssiiccuurraannddoo  aadd  eessssee  llaa  

ppaarrtteecciippaazziioonnee  aattttiivvaa  ee  ggaarraanntteennddoo  ll’’aacccceessssoo  aallllee  ssttrruuttttuurree  ee  aaii  

sseerrvviizzii  ccoommuunnaallii..  

22--  IIll  CCoommuunnee  aall  ffiinnee  ddii  ccoonnsseennttiirree  llaa  ccoonnssuullttaazziioonnee  ddeellllee  

aassssoocciiaazziioonnii  ee  oorrggaanniizzzzaazziioonnii  cciittttaaddiinnee  iissttiittuuiissccee  ccoonn  

ddeelliibbeerraazziioonnee  ddeell  CCoonnssiigglliioo  CCoommuunnaallee  uunnaa  oo  ppiiuu’’  ccoonnssuullttee  

ppeerrmmaanneennttii  nneell  ccaammppoo  aammbbiieennttaallee,,  ttuurriissttiiccoo  ee  ccuullttuurraallee,,  

ssppoorrttiivvoo,,  eeccoonnoommiiccoo  ee  ssoocciiaallee,,  iill  ccuuii  rruuoolloo  èè  ddii  iinntteeggrraarree  ee  

aarrrriicccchhiirree  llee  pprrooppoossttee  ddeeggllii  oorrggaannii  ddeell  CCoommuunnee  ccoonn  ll’’aappppoorrttooddii  

ccoommppeetteennzzee  ssppeecciiffiicchhee..  AA  ttaallii  oorrggaanniissmmii  ppoossssoonnoo  ppaarrtteecciippaarree  

aanncchhee  cciittttaaddiinnii    ddeellll’’UUnniioonnee  EEuurrooccppeeaa  ee  ssttrraanniieerrii  rreeggoollaarrmmeennttee  

ssooggggiioorrnnaannttii..  

33--  AA  ttaall  ffiinnee  èè  iissttiittuuiittoo  pprreessssoo  llaa  SSeeggrreetteerriiaa  GGeenneerraallee  ddeell  

CCoommuunnee  iill  RReeggiissttrroo  ddeellllee  aassssoocciiaazziioonnii  ee  oorrggaanniizzzzaazziioonnii  ooppeerraannttii  

ssuull  tteerrrriittoorriioo  ccoommuunnaallee  nneeii  sseettttoorrii  ssuuddddeettttii  ddii  ccuuii  vviieennee  ddaattaa  

ppuubbbblliicciittàà  ssuull  ssiittoo  ccoommuunnaallee..  

44--  IIll  CCoonnssiigglliioo  CCoommuunnaallee  ccoonn  aappppoossiittoo  rreeggoollaammeennttoo  ddeetteerrmmiinnaa  

llee  mmooddaalliittàà  ddii  iissccrriizziioonnee  ee  ccaanncceellllaazziioonnee  aall  rreeggiissttrroo..  

55--  LLee  ccoonnssuullttee  ppoossssoonnoo  eesspprriimmeerree  ppaarreerrii,,  rriilliieevvii,,  

rraaccccoommaannddaazziioonnii  ee  pprrooppoossttee  ssuullllee  mmaatteerriiee  ddii  ccoommppeetteennzzaa,,  

rreellaattiivvaammeennttee  aaggllii  aattttii  ddii  iinnddiirriizzzzoo  ddeellll’’AAmmmmiinniissttrraazziioonnee  

CCoommuunnaallee  ee  aallll’’aattttiivviittàà  ddeeii  sseerrvviizzii,,  ppoossssoonnoo  aacccceerrttaarree  llaa  

rriissppoonnddeennzzaa  ffrraa  ggllii  oorriieennttaammeennttii  pprrooggrraammmmaattiiccii  ee  ii  rriissuullttaattii  

ccoonnsseegguuiittii..  
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66--  IIll  rreeggoollaammeennttoo  ddeetteerrmmiinnaa  llee  ffoorrmmee  ddii  oorrggaanniizzzzaazziioonnee,,  llaa  

ccoommppoossiizziioonnee  ee  llee  mmooddaalliittàà  ddii  eesseerrcciizziioo  ddeellllee  ffuunnzziioonnii  ssuu  

eessppoossttee..  

77--  LLee  ccoonnssuullttee  hhaannnnoo  ffaaccoollttàà  ddii  eesspprriimmeerree  iill  pprroopprriioo  ppaarreerree  

nneellllaa  ffaassee  ddii  ddeeffiinniizziioonnee  ddeeggllii  oorriieennttaammeennttii  ggeenneerraallii  cchhee  

iinnffoorrmmaannoo  llaa  rreeddaazziioonnee  ddeeii  bbiillaannccii  ee  ddeeii  ppiiaannii  ee  pprrooggrraammmmii  ddii  

sseettttoorree..      

--  iill  CCoonnssiigglliioo  CCoommuunnaallee,,  aaii  sseennssii  ddeellll’’aarrtt..  1100  ccoommmmaa  22,,  ccoonn  

ddeelliibbeerraa  nnuummeerroo  …………………………..  ddeell  ……………………………………..  hhaa  iissttiittuuiittoo  

llaa  CCoonnssuullttaa  ppeerrmmaanneennttee  iinn  ccaammppoo  aammbbiieennttaallee  ddeellllee  AAssssoocciiaazziioonnii  

ee  OOrrggaanniizzzzaazziioonnii  CCiittttaaddiinnee    

--  aaii  sseennssii  ddeellll’’aarrtt..  1100  ccoommmmii  44  ee  66  ddeelllloo  SSttaattuuttoo,,  llaa  CCoonnssuullttaa  èè  

rreeggoollaammeennttaattaa  ddaallllee  sseegguueennttii  nnoorrmmee::  

11))  NNaattuurraa  ––  FFuunnzziioonnii  --  FFiinnaalliittàà  

LLaa  CCoonnssuullttaa  èè  oorrggaanniissmmoo  ccoonnssuullttiivvoo  ee  pprrooppoossiittiivvoo  ddeellllee  aazziioonnii  

pprrooggrraammmmaattiicchhee,,  pprrooggeettttuuaallii  ee  ddii  iinnddiirriizzzzoo  ddeellllaa  

AAmmmmiinniissttrraazziioonnee  CCoommuunnaallee  iinn  ccaammppoo  aammbbiieennttaallee..  

EE’’  sseeddee  ddii  ccoonnffrroonnttoo  ee  ddii  ssccaammbbiioo  ddii  iinnffoorrmmaazziioonnii  ffrraa  ssooggggeettttii  

cchhee  hhaannnnoo  llee  ccoommuunnii  ffiinnaalliittàà  ddii  ttuutteellaa  ee  ddii  ssoosstteenniibbiilliittàà  

aammbbiieennttaallee..  

IInn  ppaarrttiiccoollaarree  llaa  CCoonnssuullttaa  ssii  ooccccuuppaa  ddii  ssttuuddiiaarree,,  aapppprrooffoonnddiirree  ee  

pprrooppoorrrree  ssuuii  sseegguueennttii  tteemmii::  

  TTuutteellaa  ee  vvaalloorriizzzzaazziioonnee  ddeellllee  rriissoorrssee  nnaattuurraallii;;  

  SSaallvvaagguuaarrddiiaa  ddeellllaa  bbiiooddiivveerrssiittàà;;  

  PPrroommoozziioonnee,,  iinnffoorrmmaazziioonnee  eedd  eedduuccaazziioonnee  rreellaattiivvee  

aallll’’aammbbiieennttee  ee  aallllee  mmooddiiffiiccaazziioonnii  cclliimmaattiicchhee;;  

  MMoobbiilliittàà  ssoosstteenniibbiillee;;  

  DDiiffeessaa  ddeell  tteerrrriittoorriioo;;  

  QQuuaalliittàà  ddeellll’’aarriiaa;;  

  QQuuaalliittàà  ddeellll’’aaccqquuaa  ee  rriissppaarrmmiioo  iiddrriiccoo;;  

  IInnqquuiinnaammeennttoo  aaccuussttiiccoo;;  

  VVaalloorriizzzzaazziioonnee  ddeellllee  ffoonnttii  aalltteerrnnaattiivvee  ee  ddeell  rriissppaarrmmiioo  

eenneerrggeettiiccoo;;  
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  GGeessttiioonnee  rriiffiiuuttii    

aall  ffiinnee  ddii  

--  aammpplliiaarree  ee  aarrrriicccchhiirree  ll’’iinnffoorrmmaazziioonnee  ssuulllloo  ssttaattoo  

ddeellll’’aammbbiieennttee  nneell  tteerrrriittoorriioo  ccoommuunnaallee    

--  mmiigglliioorraarree  ll’’uuttiilliizzzzoo  ddeell  tteerrrriittoorriioo  

--  ssaallvvaagguuaarrddaarree  ll’’aammbbiieennttee  ee  llee  rriissoorrssee  nnaattuurraallii  

--  pprroommuuoovveerree  uunnoo  ssvviilluuppppoo  ssoosstteenniibbiillee  

--  ffaavvoorriirree  iill  bbeenneesssseerree  ddeellllaa  ccoommuunniittàà  

22))  AAttttiivviittàà  --  ccoommppiittii  

LL’’aattttiivviittàà  ddeellllaa  CCoonnssuullttaa  AAmmbbiieennttaallee  ssii  eesspplleettaa  aattttrraavveerrssoo::  

  llaa  ffoorrmmuullaazziioonnee  ddii  ppaarreerrii  ee  vvaalluuttaazziioonnii  nnoonn  vviinnccoollaannttii;;  

  ll’’eellaabboorraazziioonnee  ddii  pprrooppoossttee  cchhee  ppoottrraannnnoo  eennttrraarree  aa  ffaarr  ppaarrttee  

ddeellllee  sscceellttee  ddeellll’’AAmmmmiinniissttrraazziioonnee  CCoommuunnaallee;;  

  ll’’aassccoollttoo  ddii  bbiissooggnnii,,  eessiiggeennzzee  ee  pprrooppoossttee  ddeeii  cciittttaaddiinnii  

aattttrraavveerrssoo  aappppoossiittii  ssttrruummeennttii  pprreeddiissppoossttii  ddaallllaa  CCoonnssuullttaa  

((qquueessttiioonnaarrii,,  iinntteerrvviissttee,,  iinnccoonnttrrii,,  eecccc..));;  

  iill  ccoonnffrroonnttoo  ddiirreettttoo  ccoonn  ll’’AAmmmmiinniissttrraazziioonnee  aattttrraavveerrssoo  llaa  

ccoonnvvooccaazziioonnee  ddii  rriiuunniioonnii  ssuu  ssppeecciiffiiccii  tteemmii;;  

  ll’’aannaalliissii  ee  aapppprrooffoonnddiimmeennttoo  ddii  ppaarrttiiccoollaarrii  pprroobblleemmaattiicchhee,,  

aavvvvaalleennddoossii  aanncchhee  ddii  eessppeerrttii;;  

  ll’’oorrggaanniizzzzaazziioonnee  ddii  sseemmiinnaarrii,,  eevveennttii  eedd  iinnccoonnttrrii  ssuu  tteemmii  

ssppeecciiffiiccii..  

LLee  aattttiivviittàà  ddeellllaa  CCoonnssuullttaa  ssoonnoo    rreessee  ppuubbbblliicchhee,,  iinn  aaccccoorrddoo  

ccoonn  ll’’AAsssseessssoorree  ddii  rriiffeerriimmeennttoo,,  aattttrraavveerrssoo  iiddoonneeii  ssttrruummeennttii  

ddii  ccoommuunniiccaazziioonnee,,  ddii  vvoollttaa  iinn  vvoollttaa  ddeeffiinniittii  ee  ppuubbbblliiccaattii  

nneell  ppoorrttaallee  iinntteerrnneett  ddeell  CCoommuunnee  ddii  CCoommoo..  

AArrtt..  33  --  SSooggggeettttii  ddeellllaa  CCoonnssuullttaa  

PPoossssoonnoo  ffoorrmmuullaarree  rriicchhiieessttaa  ddii  ppaarrtteecciippaazziioonnee  aallllaa  CCoonnssuullttaa  ggllii  

EEnnttii  ee  llee  AAssssoocciiaazziioonnii  ooppeerraannttii  iinn  ccaammppoo  aammbbiieennttaallee  nneell  

tteerrrriittoorriioo  ccoommuunnaallee  cchhee  aabbbbiiaannoo  llee  ffiinnaalliittàà  ssttaabbiilliittee  ddaallll’’aarrtt..  11..  
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AA  ttaall  ffiinnee  èè  iissttiittuuiittoo,,  pprreessssoo  llaa  SSeeggrreetteerriiaa  GGeenneerraallee  ddeell  CCoommuunnee,,  

iill  RReeggiissttrroo  ddeeggllii  EEnnttii  eedd  AAssssoocciiaazziioonnii  ee  ddeelllloo  sstteessssoo  èè  ddaattaa  

ppuubbbblliicciittàà  ssuull  ssiittoo  ccoommuunnaallee..  

LLaa  ddoommaannddaa  ddii  ppaarrtteecciippaazziioonnee  èè  iinnoollttrraattaa  aallllaa  GGiiuunnttaa  cchhee  ccoonn  

pprroopprriiaa  ddeelliibbeerraa  nnee  rriiccoonnoossccee  ll’’iiddoonneeiittàà  ee  iill  ddiirriittttoo  ddeell  ssooggggeettttoo  

rriicchhiieeddeennttee  ddii  eesssseerree  mmeemmbbrroo..  

NNeellllaa  rriicchhiieessttaa  ddeevvee  eesssseerree  iinnddiiccaattoo  iill  nnoommee  ddeell  rraapppprreesseennttaannttee  

ddeellll’’EEnnttee  oo  ddeellll’’AAssssoocciiaazziioonnee  ee  lloo  sstteessssoo  ppuuòò  rraapppprreesseennttaarree  ssoolloo  

ll’’EEnnttee  oo  ll’’AAssssoocciiaazziioonnee  cchhee  lloo  hhaa  ddeessiiggnnaattoo..  

44))  OOrrggaannii  ddeellllaa  CCoonnssuullttaa  

SSoonnoo  oorrggaannii  ddeellllaa  CCoonnssuullttaa::  

--  ll’’AAsssseemmbblleeaa  

--  IIll  PPrreessiiddeennttee  

--  IIll  vviiccee  PPrreessiiddeennttee  

--  IIll  sseeggrreettaarriioo  

--  II  ggrruuppppii  ddii  llaavvoorroo  tteemmppoorraanneeii  

55))  AAsssseemmbblleeaa  

LLaa  CCoonnssuullttaa  ssii  rriiuunniissccee  iinn  aasssseemmbblleeaa  nnoonn  mmeennoo  ddii  qquuaattttrroo  vvoollttee  

ll’’aannnnoo  iinn  llooccaallii  iiddoonneeii  mmeessssii  aa  ddiissppoossiizziioonnee  ddeellll’’AAmmmmiinniissttrraazziioo--

nnee..  

LLaa  pprriimmaa  aasssseemmbblleeaa  èè  ccoonnvvooccaattaa  ddaallll’’AAsssseessssoorree  aallll’’AAmmbbiieennttee  eedd  

èè  pprreessiieedduuttaa  ddaalllloo  sstteessssoo..  NNeellllaa  sstteessssaa  ssii  pprroocceeddee  aallllaa  eelleezziioonnee  

ddeell  PPrreessiiddeennttee  ee  ddeell  VViiccee  PPrreessiiddeennttee  ddeellllaa  CCoonnssuullttaa..  LL’’aasssseemmbblleeaa  

pprroocceeddee  aallllaa  eelleezziioonnee,,  ccoonn  vvoottaazziioonnee  sseeggrreettaa,,  aa  mmaaggggiioorraannzzaa  

aassssoolluuttaa  ddeeii  ppaarrtteecciippaannttii,,  cchhee  rraapppprreesseennttiinnoo  aallmmeennoo  ii  22//33  ddeeggllii  

aavveennttii  ddiirriittttoo  aall  vvoottoo..  

LLee  ssuucccceessssiivvee  aasssseemmbblleeee  ssoonnoo  ccoonnvvooccaattee  ddaall  PPrreessiiddeennttee  eelleettttoo  

ccoonn  aavvvviissoo  ssccrriittttoo,,  aanncchhee  ttrraammiittee  ee--mmaaiill,,  ccoommuunniiccaattoo  aallmmeennoo  1100  

ggiioorrnnii  pprriimmaa  aaii  ppaarrtteecciippaannttii  ee  aaggllii  iinnvviittaattii  ee  ddoovvrràà  ccoonntteenneerree  iinn  

ddeettttaagglliioo  ll’’oorrddiinnee  ddeell  ggiioorrnnoo..  

LL’’aasssseemmbblleeaa  ppuuòò  eesssseerree  ccoonnvvooccaattaa,,  sseennzzaa  iill  rriissppeettttoo  ddeell  tteerrmmiinnee  

ddii  1100  ggiioorrnnii,,  ppeerr  mmoottiivvii  dd’’uurrggeennzzaa  oo  ssuu  rriicchhiieessttaa  ddii  aallmmeennoo  22//33  

ddeeii  ccoommppoonneennttii,,  ccoonn  pprreeaavvvviissoo  ccoommuunnqquuee  nnoonn  iinnffeerriioorree  aa  2244  oorree  

ee  ccoonn  ccoonntteessttuuaallee  iinnddiiccaazziioonnee  ddeellll’’oorrddiinnee  ddeell  ggiioorrnnoo..  
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IInn  qquuaallssiiaassii  mmoommeennttoo,,  ppeerr  eessiiggeennzzee  ppaarrttiiccoollaarrii  ee  ccoonnttiinnggeennttii,,  iill  

SSiinnddaaccoo,,  aanncchhee  ttrraammiittee  ii  pprroopprrii  AAsssseessssoorrii,,  ppuuòò  rriicchhiieeddeerree  aall  

PPrreessiiddeennttee  llaa  ccoonnvvooccaazziioonnee  ddeellllaa  CCoonnssuullttaa,,  ccoommuunniiccaannddoo  

ll’’aarrggoommeennttoo  ddii  ddiissccuussssiioonnee..  

LLee  aasssseemmbblleeee  ddeellllaa  CCoonnssuullttaa  ssoonnoo  ppuubbbblliicchhee..  PPoossssoonnoo  eesssseerree  

eesspprreessssaammeennttee  iinnvviittaattii  aa  ppaarrtteecciippaarrvvii  ssooggggeettttii  ddiivveerrssii  cchhee  ssiiaannoo  

ccoonnssiiddeerraattii  ddii  ssuuppppoorrttoo  aallll’’aarrggoommeennttoo  iinn  ddiissccuussssiioonnee..  CCoossttoorroo  

nnoonn  hhaannnnoo  ddiirriittttoo  ddii  vvoottoo..  

PPeerr  llaa  vvaalliiddiittàà  ddeellllaa  AAsssseemmbblleeaa  èè  nneecceessssaarriiaa  llaa  pprreesseennzzaa  ddeellllaa  

mmeettàà  ddeeii  ccoommppoonneennttii  aavveennttii  ddiirriittttoo  ddii  vvoottoo..  

GGllii  EEnnttii  ee  llee  AAssssoocciiaazziioonnii  cchhee  nnoonn  ppaarrtteecciippaannoo  aa  ttrree  sseedduuttee  

aasssseemmbblleeaarrii  ccoonnsseeccuuttiivvee  sseennzzaa  ggiiuussttiiffiiccaattoo  mmoottiivvoo  ddeeccaaddoonnoo  ee  

ssoonnoo  eesscclluussee  ddaallllaa  CCoonnssuullttaa  ccoonn  ccoommuunniiccaazziioonnee  ddeell  PPrreessiiddeennttee  

aaggllii  iinntteerreessssaattii  ee  aallllaa  GGiiuunnttaa..  

DDii  ooggnnii  aasssseemmbblleeaa  vviieennee  rreeddaattttoo  aappppoossiittoo  vveerrbbaallee  ––  aa  ccuurraa  ddeell  

SSeeggrreettaarriioo  ––  cchhee  vviieennee  ttrraassmmeessssoo  aall  SSiinnddaaccoo  ee  aallll’’AAsssseessssoorree  

aallll’’AAmmbbiieennttee  ee  aaii  ccoommppoonneennttii  ddeellllaa  CCoonnssuullttaa  aallmmeennoo  1100  ggiioorrnnii  

pprriimmaa  ddeellllaa  rriiuunniioonnee  ssuucccceessssiivvaa..  

PPrreessssoo  ggllii  uuffffiiccii  ddeell  SSeettttoorree  AAmmbbiieennttee  ee  ssuullllaa  ppaaggiinnaa  ddeeddiiccaattaa  ddeell  

ppoorrttaallee  iinntteerrnneett  ddeell  CCoommuunnee  ddii  CCoommoo  ssoonnoo  ccoonnssuullttaabbiillii  ii  vveerrbbaallii  

ddaa  ppaarrttee  ddeeii  cciittttaaddiinnii..  

NNeell  ccaassoo  iinn  ccuuii  llaa  CCoonnssuullttaa  iinntteennddaa  aavvaannzzaarree  uunnaa  pprrooppoossttaa  

aallll’’AAmmmmiinniissttrraazziioonnee,,  qquueessttaa  vvaa  aapppprroovvaattaa  ccoonn  iill  vvoottoo  ddeellllaa  

mmaaggggiioorraannzzaa  aassssoolluuttaa  ddeeii  ppaarrtteecciippaannttii..  IInn  ttaall  ccaassoo,,  oollttrree  aall  

vveerrbbaallee  rreeddaattttoo  ddaall  SSeeggrreettaarriioo,,  iill  PPrreessiiddeennttee  ttrraassmmeettttee  llaa  pprrooppoossttaa  

ccoonn  iill  rriissuullttaattoo  ddeellllaa  vvoottaazziioonnee,,  aall  SSiinnddaaccoo  ee  aaii  CCoonnssiigglliieerrii  

CCoommuunnaallii..  

66))  PPrreessiiddeennttee  ee  VViiccee  PPrreessiiddeennttee  ––  RRuuoollii  ––  FFuunnzziioonnii  ––  RReevvooccaa  --  

DDeeccaaddeennzzaa  

IIll  PPrreessiiddeennttee  hhaa  llaa  rraapppprreesseennttaannzzaa  ddeellllaa  CCoonnssuullttaa  ee,,  oollttrree  aallllee  

ffuunnzziioonnii  pprreecciissaattee  nneellll’’aarrtt..  55  ccoommmmaa  33  cchhee  pprreecceeddee,,  ccoooorrddiinnaa  ii  

llaavvoorrii  ddeellllaa  sstteessssaa,,  ccuurraa  llaa  rreeddaazziioonnee  ee  ssoottttoossccrriivvee  ggllii  aattttii  ddaa  

ssoottttooppoorrrree  aallllaa  AAmmmmiinniissttrraazziioonnee  CCoommuunnaallee  ee  aaggllii  aallttrrii  EEnnttii  ee  

AAssssoocciiaazziioonnii,,  ggeessttiissccee  ii  rraappppoorrttii  ccoonn  llaa  ssttaammppaa,,  ddeelleeggaa  iill  VViiccee  
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PPrreessiiddeennttee  aa  ssoossttiittuuiirrlloo  iinn  ccaassoo  ddii  ssuuaa  iimmppoossssiibbiilliittàà  aa  ssvvoollggeerree  ii  

pprroopprrii  ccoommppiittii  ee  ffuunnzziioonnii..  

IIll  VViiccee  PPrreessiiddeennttee  ccooaaddiiuuvvaa  iill  PPrreessiiddeennttee  nneellll’’eesspplleettaammeennttoo  ddeellllee  

ffuunnzziioonnii  ee  ccoommppiittii  ssoopprraa  pprreecciissaattii..  

LLee  ccaarriicchhee  ppoossssoonnoo  eesssseerree  rreevvooccaattee,,  iinn  ooggnnii  mmoommeennttoo,,  ddaallllaa  

AAsssseemmbblleeaa  ccoonn  ccoonnsseegguueennttee  ddeeccaaddeennzzaa  qquuaalloorraa  vveenniissssee  aacccceerrttaattoo  

cchhee  aabbbbiiaannoo  aaggiittoo::  

aa))  iinntteerrppoonneennddoo  iinntteerreessssii  ppeerrssoonnaallii  

bb))  eecccceeddeennddoo  ii  ppootteerrii  lloorroo  ccoonnffeerriittii  ddaall  pprreesseennttee  rreeggoollaammeennttoo  ee  iinn  

ccoonnttrraassttoo  ccoonn  lloo  SSttaattuuttoo  ddeell  CCoommuunnee  ddii  CCoommoo  

cc))  ccoommppiieennddoo  aattttii  ccoonnttrraarrii  aallllee  ffiinnaalliittàà  ddeellllaa  CCoonnssuullttaa  ee  lleessiivvii  

ddeellllaa  sstteessssaa  ee  ddeellllaa  AAmmmmiinniissttrraazziioonnee  

LL’’iissttaannzzaa  ddii  rreevvooccaa  ee  ccoonnsseegguueennttee  ddeeccaaddeennzzaa  ppuuòò  eesssseerree  

pprrooppoossttaa  ddaaii  SSooggggeettttii  ppaarrtteecciippaannttii  aallllaa  CCoonnssuullttaa,,  ddaall  SSiinnddaaccoo,,  

ddaallll’’AAsssseessssoorree  ddii  rriiffeerriimmeennttoo  ee,,  pprreevvii  ggllii  aacccceerrttaammeennttii  ddeell  ccaassoo  ee  

sseennttiittoo  iill  ppaarreerree  ddeell  CCoonnssiigglliioo  CCoommuunnaallee,,  iill  pprroovvvveeddiimmeennttoo  

aaddoottttaattoo  ddaallllaa  AAsssseemmbblleeaa  èè  iimmmmeeddiiaattaammeennttee  eesseegguuiibbiillee..  

77))  SSeeggrreettaarriioo  ––  SScceellttaa  --  FFuunnzziioonnii  

IIll  SSeeggrreettaarriioo  vviieennee  iinnddiiccaattoo  ee    sscceellttoo,,  ttrraa  iill  ppeerrssoonnaallee  ddiippeennddeennttee  

ddeell  CCoommuunnee,,  ddaall  DDiirriiggeennttee  ddeell  SSeettttoorree  AAmmbbiieennttee..  RReeddiiggee  ii  

vveerrbbaallii  ddeellllee  AAsssseemmbblleeee,,  ccuurraa  llee  aattttiivviittàà  ddii  sseeggrreetteerriiaa  eedd  iinn  

ppaarrttiiccoollaarree  pprroovvvveeddee  aallllee  ccoommuunniiccaazziioonnii  ddeellllee  ccoonnvvooccaazziioonnii  

aassssiiccuurraannddoossii  ddeellllaa  rriicceezziioonnee  ddaa  ppaarrttee  ddeeii  ddeessttiinnaattaarrii..  

88))  GGrruuppppii  ddii  llaavvoorroo  tteemmppoorraanneeii  

LLaa  CCoonnssuullttaa  hhaa  ffaaccoollttàà  ddii  ddoottaarrssii  ddii  oorrggaanniissmmii  iinntteerrnnii  qquuaallii  

CCoommmmiissssiioonnii  ee  GGrruuppppii  ddii  llaavvoorroo  tteemmppoorraanneeii,,  cchhee  ppoossssoonnoo  

pprreevveeddeerree  iill  ccooiinnvvoollggiimmeennttoo  ddii  ssooggggeettttii  eesstteerrnnii  ooppeerraannttii  nneell  

sseettttoorree,,  nnoonn  aavveennttii  ddiirriittttoo  ddii  vvoottoo..  

TTeerrmmiinnaattaa  ll’’aattttiivviittàà  iill  GGrruuppppoo  tteemmppoorraanneeoo  ddii  llaavvoorroo  rriiffeerriissccee  

ddeellllee  aattttiivviittàà  ssvvoollttee  ee  ddeeii  rriissuullttaattii  ccoonnsseegguuiittii  aallllaa  AAsssseemmbblleeaa  ee  iill  

PPrreessiiddeennttee  iinnvviiaa  aall  RReessppoonnssaabbiillee  ddeell  SSeettttoorree  AAmmbbiieennttee  uunnaa  

rreellaazziioonnee  ddeellllee  aattttiivviittàà  ddeell  GGrruuppppoo  ccoommuunniiccaannddoo  

ccoonntteessttuuaallmmeennttee  ll’’aavvvveennuuttoo  sscciioogglliimmeennttoo  ddeelllloo  sstteessssoo..  

99))  DDuurraattaa  
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IIll  PPrreessiiddeennttee  eedd  iill  VViiccee  PPrreessiiddeennttee  rreessttaannoo  iinn  ccaarriiccaa  ffiinnoo  aall  

tteerrmmiinnee  ddeell  mmaannddaattoo  aammmmiinniissttrraattiivvoo  ee,,  iinn  aasssseennzzaa  ddii  eesspprreessssoo  

pprroonnuunncciiaammeennttoo  ddaa  ppaarrttee  ddeellll’’AAmmmmiinniissttrraazziioonnee,,  ffiinnoo  aallllaa  nnoommiinnaa  

ddeeii  nnuuoovvii  AAmmmmiinniissttrraattoorrii..  

LLaa  nnuuoovvaa  AAmmmmiinniissttrraazziioonnee  pprroocceeddee  aall  rriinnnnoovvoo  ddeellllaa  CCoonnssuullttaa  ee  

aallllaa  nnoommiinnaa  ddeellllee  ccaarriicchhee  eennttrroo  ttrree  mmeessii  ddaallllaa  ddaattaa  ddii  

iinnsseeddiiaammeennttoo  sseeccoonnddoo  qquuaannttoo  ddiissppoossttoo  ddaallll’’aarrtt..  33  ccoommmmaa  22  ddeell  

pprreesseennttee  rreeggoollaammeennttoo..  

  

  


