
 

 

 

   

 

 

 

 

COMUNE DI VALLECROSIA 
 

Provincia di Imperia 

  

 DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

DEL 30/01/2008  N° 6 
 

OOGGGGEETTTTOO::  AAPPPPRROOVVAAZZIIOONNEE  PPRROOGGEETTTTOO  PPRREELLIIMMIINNAARREE  

IINNEERREENNTTII  II  LLAAVVOORRII  DDII  ““CCOOMMPPLLEETTAAMMEENNTTOO  

DDEELLLL’’IIMMPPIIAANNTTOO  DDII  DDEEPPUURRAAZZIIOONNEE  CCIIOO’’  AA  SSEEGGUUIITTOO  DDII  

RRIIPPRROOGGRRAAMMMMAAZZIIOONNEE  DDEELLLLEE  EECCOONNOOMMIIEE  DDEERRIIVVAANNTTII  

DDAALL  RRIIBBAASSSSOO  DD’’AASSTTAA  OOTTTTEENNUUTTOO  IINN  OORRDDIINNEE  

AALLLL’’AAPPPPAALLTTOO  DDEEII  LLAAVVOORRII  DDII  RRIISSTTRRUUTTTTUURRAAZZIIOONNEE  

DDEELL  DDEEPPUURRAATTOORREE  CCOONNSSOORRTTIILLEE  SSIITTOO  SSIITTOO  NNEELL  

CCOOMMUUNNEE  DDII  VVAALLLLEECCRROOSSIIAA””      
  
  
 

 

L’anno duemilaotto addì trenta del mese di gennaio, alle ore 

14,00 nella sede Municipale di Vallecrosia, si è riunita la 

GIUNTA COMUNALE che il Sindaco riferisce di avere 

convocato nei modi e termini di legge. 

 

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE 

Il sottoscritto Segretario Comunale 

attesta che la presente deliberazione, a 

norma dell’art. 124 del D.lgs 267/2000, 

è stata pubblicata all’albo pretorio del 

Comune il giorno 04.02.2008 e vi 

rimarrà per 15 giorni consecutivi fino al 

giorno 19.02.2008. 
 
Vallecrosia, lì 04.02.2008 

 

       f.to Il Segretario Generale 

- MUSUMARRA Dott. FRANCESCO - 

 

 

 

 
                                                    

ASSESSORI Presenti Assenti Estremi di esecutività 

CROESE DOTT. SILVANO Sì == 

BIASI GEOM. ARMANDO Sì == 

TURONE GEOM. TEODORO Sì == 

BALBIS GRAZIANO  Sì == 

PERETTI GIANFRANCO Sì == 

RONDELLI LUCIANA Sì == 

 6 0 
   

   

Assiste il Segretario Com.le MUSUMARRA Dott. 

FRANCESCO. 
 

Il Sig. CROESE Dott. SILVANO  - Sindaco – assume la 

presidenza e constatata la validità della seduta dichiara 

aperta  la discussione sulla pratica in oggetto. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

OOGGGGEETTTTOO  ::  AAPPPPRROOVVAAZZIIOONNEE  PPRROOGGEETTTTOO  PPRREELLIIMMIINNAARREE    IINNEERREENNTTEE  II  LLAAVVOORRII  DDII  

““CCOOMMPPLLEETTAAMMEENNTTOO  DDEELLLL’’IIMMPPIIAANNTTOO  DDII  DDEEPPUURRAAZZIIOONNEE  CCIIOO’’  AA  SSEEGGUUIITTOO  DDII  

RRIIPPRROOGGRRAAMMMMAAZZIIOONNEE  DDEELLLLEE  EECCOONNOOMMIIEE  DDEERRIIVVAANNTTII  DDAALL  RRIIBBAASSSSOO  DD’’AASSTTAA  

OOTTTTEENNUUTTOO  IINN  OORRDDIINNEE  AALLLL’’AAPPPPAALLTTOO  DDEEII  LLAAVVOORRII  DDII  RRIISSTTRRUUTTTTUURRAAZZIIOONNEE  DDEELL  

DDEEPPUURRAATTOORREE  CCOONNSSOORRTTIILLEE  SSIITTOO  NNEELL  CCOOMMUUNNEE  DDII  VVAALLLLEECCRROOSSIIAA””      
  
  

LLAA  GGIIUUNNTTAA  CCOOMMUUNNAALLEE  
  

PPRREEMMEESSSSOO  ::  

--  cchhee  ccoonn  nnoottaa  ddeell  1100//1100//22000077  pprroott..  1122224433  èè  ssttaattaa  rriicchhiieessttaa  aallllaa  RReeggiioonnee  LLiigguurriiaa  llaa  pprreevveennttiivvaa  

aauuttoorriizzzzaazziioonnee  aallll’’uuttiilliizzzzoo  ddeellllee  eeccoonnoommiiee  ddeerriivvaannttii  ddaall  rriibbaassssoo  dd’’aassttaa  ootttteennuuttoo  iinn  ffaassee  ddii  

aappppaallttoo  ddeeii  llaavvoorrii  ddii  ““RRiissttrruuttttuurraazziioonnee  eedd  aammpplliiaammeennttoo  ddeell  ddeeppuurraattoorree  ccoonnssoorrttiillee””  

qquuaannttiiffiiccaabbiillii  iinn  €€..  449966..115566,,7777;;  

--  cchhee  llaa  RReeggiioonnee  LLiigguurriiaa,,  aadd  iinntteeggrraazziioonnee  ddeellll’’iissttaannzzaa  ssuuddddeettttaa,,  ccoonn  ee--mmaaiill  ddeell  1199//1111//22000077  hhaa  

rriicchhiieessttoo  aa  qquueessttoo  CCoommuunnee  ll’’aapppprroovvaazziioonnee  ffoorrmmaallee  ddii  uunn  ““pprrooggeettttoo  pprreelliimmiinnaarree””  ddeellllee  ooppeerree  

ddaa  eesseegguuiirrssii;;  

  
CCOONNSSTTAATTAATTAA  llaa  DDeelliibbeerraazziioonnee  ddeellllaa  GGiiuunnttaa  CCoommuunnaallee  nn°°  8833  ddeell  2211//1111//22000077  ccoonn  llaa  qquuaallee  vveenniivvaa  

aapppprroovvaattoo  lloo  ““SSttuuddiioo  ddii  FFaattttiibbiilliittàà””  ddeeii  llaavvoorrii  ddii  ccoommpplleettaammeennttoo  ccoonn  ll’’uuttiilliizzzzoo  ddeellllee  eeccoonnoommiiee  

ddeerriivvaannttii  ddaall  rriibbaassssoo  dd’’aassttaa;;  

  

VVIISSTTAA  llaa  DDeelliibbeerraa  ddeellllaa  GGiiuunnttaa  CCoommuunnaallee  nn°°  8844  ddeell  2211//1111//22000077  ccoonn  llaa  qquuaallee  vveenniivvaa  aaffffiiddaattoo  

aappppoossiittoo  iinnccaarriiccoo  pprrooffeessssiioonnaallee  ppeerr  llaa  pprrooggeettttaazziioonnee  ddii  uunn  ““PPrrooggeettttoo  PPrreelliimmiinnaarree””  ddeeii  llaavvoorrii  iinn  

ddiissccoorrssoo;;  

  

DDAATTOO  AATTTTOO  cchhee  iill  tteeccnniiccoo  iinnccaarriiccaattoo  hhaa  rreeddaattttoo  ee  ddeeppoossiittaattoo  aaggllii  aattttii  ddeell  CCoommuunnee  iinn  ddaattaa  

2288//0011//22000088  pprroott..  11333311  iill  ““PPrrooggeettttoo  PPrreelliimmiinnaarree””,,  cciiòò  aaii  sseennssii  ddeell  DD..LLggss..  1122  aapprriillee  22000066  nn°°  116633  ee  

DDPPRR  555544//11999999;;  

  

PPRREESSOO  AATTTTOO  cchhee  iill  ““PPrrooggeettttoo  PPrreelliimmiinnaarree””  ddii  ccuuii  ssoopprraa  rriissuullttaa  ccoommppoossttoo  ddaa  ::  

RReellaazziioonnee  IIlllluussttrraattiivvaa  ––  RReellaazziioonnee  TTeeccnniiccaa  ––  CCaallccoolloo  ssoommmmaarriioo  ddeellllaa  SSppeessaa  ––  RReellaazziioonnee  ddii  ffaattttiibbiilliittàà  

ggeeoollooggiiccaa  ––  SSttuuddiioo  ddii  pprreeffaattttiibbiilliittàà  aammbbiieennttaallee  ––  RReeddaazziioonnee  ddeeii  PPiiaannii  ddii  SSiiccuurreezzzzaa  ––  TTaavv..  0011//AA  

((PPllaanniimmeettrriiaa  GGeenneerraallee  IImmppiiaannttoo  eessiisstteennttee))  ––  TTaavv..  0011//BB  ((PPllaanniimmeettrriiaa  ggeenneerraallee  iimmppiiaannttoo  ccoonn  ssoolluuzziioonnee  

ddii  pprrooggeettttoo))  ––  TTaavv..  0022//AA  ((PPrroossppeettttii  iimmppiiaannttoo  eessiisstteennttee))  ––  TTaavv..  0022//BB  ((PPrroossppeettttii  iimmppiiaannttoo  ccoonn  

ssoolluuzziioonnee  ddii  pprrooggeettttoo))  ––  TTaavv..  0033//AA  ((SScchheemmaa  iimmppiiaannttoo  ddii  ddeeppuurraazziioonnee  aarriiaa))  ––  TTaavv..  0033//BB  ((PPaarrttiiccoollaarrii  

iimmppiiaannttoo  ddii  ttrraattttaammeennttoo  aarriiaa));;  

  

DDAATTOO  AATTTTOO  cchhee  iill  pprrooggeettttoo  sstteessssoo  eevviiddeennzziiaa  iill  sseegguueennttee  qquuaaddrroo  eeccoonnoommiiccoo  ddii  ssppeessaa  ::    

  

aa  IImmppoorrttoo  ppeerr  eesseeccuuzziioonnee  llaavvoorrii  ((ccoommpprreennssiivvoo  ddeellll''iimmppoorrttoo  bb))  €€..          339955..000000,,0000  

bb  IImmppoorrttoo  ppeerr  ll''aattttuuaazziioonnee  ddeeii  PPiiaannii  ddii  SSiiccuurreezzzzaa                                                                  €€..  1155..880000,,0000    

cc11  IIVVAA  1100%%  ssuuii  llaavvoorrii  €€..              3399..550000,,0000  

cc22  OOnneerrii  TTeeccnniiccii  ++  CC..II..  ((22%%))  ++  IIVVAA  ((2200%%))  €€..              5500..000000,,0000  

cc33  OOnneerrii  ppeerr  aattttiivviittàà  RR..UU..PP..  €€..                  22..337700,,0000  

cc44  OOnneerrii  ppeerr  ccoollllaauuddoo  €€..                  55..113300,,0000  

cc55  SSoommmmee  aa  ddiissppoossiizziioonnee  €€..                  44..115566,,7777  

                                                                                                                                                                    TToottaallee    €€..            449966..115566,,7777  

  



 

 

  

  

VVIISSTTOO  iill  DD..LLggss..  1122  aapprriillee  22000066  nn°°  116633  ee  DDPPRR  555544//11999999;;  

  

VVIISSTTOO  iill  DD..  LLggss..  1188//0088//22000000  nn°°    226677  ee  llaa  LLeeggggee  1155//0055//11999977  nn°°  112277;;  

  

AACCQQUUIISSIITTII  iinn  oorrddiinnee  aall  pprreesseennttee  pprroovvvveeddiimmeennttoo  ii  ppaarreerrii,,  aa  tteerrmmiinnii  ddeellll''aarrtt..  4499,,  ccoommmmaa  11,,  ddeell  

DD..LLggvv..  226677//22000000,,  ffoorrmmuullaattii  ssiiaa  ddaa  ppaarrttee  ddeell  rreessppoonnssaabbiillee  ddeell  sseerrvviizziioo  tteeccnniiccoo  cchhee  ddaall  rreessppoonnssaabbiillee  

ddeell  sseerrvviizziioo  ffiinnaannzziiaarriioo;;  
 

AA  vvoottii  uunnaanniimmii  ffaavvoorreevvoollii  ddeeii  pprreesseennttii  aammmmeessssii  aallllaa  vvoottaazziioonnee,,  
  

DELIBERA 

 
ddii    AAPPPPRROOVVAARREE,,  aaii  sseennssii  ddeell  DD..LLggss..  1122  aapprriillee  22000066  nn°°  116633  ee  DDPPRR  555544//11999999;;  iill  ""PPrrooggeettttoo  

PPrreelliimmiinnaarree"",,  rreeddaattttoo  ddaallll''IInngg..  PPrriimmoo  BBaallzzaannii,,  iinneerreennttee  iill  ““CCoommpplleettaammeennttoo  ddeellll’’iimmppiiaannttoo  ddii  

ddeeppuurraazziioonnee  cciioo’’  aa  sseegguuiittoo  ddii  rriipprrooggrraammmmaazziioonnee  ddeellllee  eeccoonnoommiiee  ddeerriivvaannttii  ddaall  rriibbaassssoo  dd’’aassttaa  ootttteennuuttoo  

iinn  oorrddiinnee  aallll’’aappppaallttoo  ddeeii  llaavvoorrii  ddii  rriissttrruuttttuurraazziioonnee  ddeell  ddeeppuurraattoorree  ccoonnssoorrttiillee  ssiittoo  nneell  ccoommuunnee  ddii  

VVaalllleeccrroossiiaa””  nneeggllii  eellaabboorraattii  rriissccoonnttrraattii  iinn  pprreemmeessssaa,,  cchhee,,  sseeppppuurr  ffaacceennttii  ppaarrttee  iinntteeggrraannttee  ddeell  pprreesseennttee  

aattttoo  rriissuullttaannoo  ddeeppoossiittaattii  aaggllii  aattttii  ddeellll''UUffffiicciioo  TTeeccnniiccoo  CCoommuunnaallee,,  llaa  ccuuii  eesseeccuuzziioonnee  ccoommppoorrttaa  uunnaa  

ssppeessaa  ccoommpplleessssiivvaa  ddii  €€..  449966..115566,,7777;;  

  

ddii  DDAARREE  AATTTTOO  cchhee  llaa  ssuuddddeettttaa  ssoommmmaa  ((eeccoonnoommiiee)),,  ssee  ee  qquuaannddoo  vveerrrràà  aasssseeggnnaattoo  iill  

ffiinnaannzziiaammeennttoo  AA..PP..QQ..  rriicchhiieessttoo,,  ttrroovveerràà  ccaappiieennzzaa  nneeii  ffoonnddii  ddii  BBiillaanncciioo  iinn  aappppoossiittoo  CCaappiittoolloo  

ddeerriivvaannttee  ddaaii  sseegguueennttii  ffiinnaannzziiaammeennttii  ::  

aa))  DDeelliibbeerraa  CCIIPPEE  iinn  aattttuuaazziioonnee  ddeellll’’IInntteessaa  ddii  PPrrooggrraammmmaa  ttrraa  SSttaattoo  ee  RReeggiioonnii  aaii  sseennssii  ddeellllee  

vviiggeennttii  LLeeggggee  ffiinnaannzziiaarriiee  ccoonn  llaa  qquuaallee  ssii  ddiissppoorrrràà,,  aall  CCoommuunnee  ddii  VVaalllleeccrroossiiaa,,  uunn  aappppoossiittoo  

ffiinnaannzziiaammeennttoo;;  

bb))  RReessiidduuoo  ddaa  CCoonnttrraattttoo  ddii  PPrreessttiittoo  ttrraa  llaa  CC..MM..II..  ee  llaa  CCCC..DDDD..PPPP..  ddeell  1122//0044//22000055  ppoossiizziioonnee  nn°°  

44446688228866  ppeerr  uunn  ttrraassffeerriimmeennttoo  ddii  ccaappiittaallee  aallll’’iimmppiiaannttoo  ddii  ddeeppuurraazziioonnee  ddii  VVaalllleeccrroossiiaa;;    

  

ddii  DDAARREE  AATTTTOO  cchhee  iill  pprroosseegguuiimmeennttoo  ddeell’’iitteerr  aammmmiinniissttrraattiivvoo  ssaarràà  ooggggeettttoo  ddii  aallttrrii  aattttii  aaii  sseennssii  ee  nneeii  

mmooddii  pprreevviissttii  ddaallllee  vviiggeennttii  nnoorrmmaattiivvee  ssee  ee  qquuaannddoo  vveerrrràà  aasssseeggnnaattoo  iill  ffiinnaannzziiaammeennttoo  AA..PP..QQ..  rriicchhiieessttoo;;  

 

ddii  DDEESSIIGGNNAARREE  iill  GGeeoomm..  GGiiuusseeppppee  CClleemmeennttii  RReessppoonnssaabbiillee  ddeellll''UUffffiicciioo  TTeeccnniiccoo  AAmmbbiieennttee  ee  

TTeerrrriittoorriioo  rreessppoonnssaabbiillee  ddeell  pprroocceeddiimmeennttoo;;  

  

ddii  DDIICCHHIIAARRAARREE  iill  pprreesseennttee  pprroovvvveeddiimmeennttoo  iimmmmeeddiiaattaammeennttee  eesseegguuiibbiillee,,  aaii  sseennssii  ee  ppeerr  ggllii  eeffffeettttii  

ddeellll''aarrtt..  113344,,  ccoommmmaa  44,,  ddeell  DD..LLggvv..  226677//22000000..    

  
  

              ff..ttoo  IILL  SSIINNDDAACCOO                ff..ttoo      IILL  SSEEGGRREETTAARRIIOO  CCOOMMUUNNAALLEE  

                CCrrooeessee  DDootttt..  SSiillvvaannoo                                                                                                                            DDootttt..  FFrraanncceessccoo  MMuussuummaarrrraa  
  

  

  

  

  

  
**********oo00oo**********  


