
 

 

 

   

 

 

 

 

COMUNE DI VALLECROSIA 
 

Provincia di Imperia 

  

 DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 
 

DEL 28/05/2008  N° 52 
 

OGGETTO: LAVORI DI SISTEMAZIONE DEL LUNGOMARE 

“G. MARCONI” E AREE A SERVIZI PUBBLICI - 

APPROVAZIONE IN LINEA TECNICA DEL PROGETTO 
PRELIMINARE.     

 

 

 

L’anno duemilaotto addì ventotto del mese di maggio, alle ore 

15,00 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 30.05.2008 e vi 

rimarrà per 15 giorni consecutivi fino al 

giorno 14.06.2008. 

 
Vallecrosia, lì 30.05.2008 

 

       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  ::  LLaavvoorrii  ddii  ssiisstteemmaazziioonnee  ddeell  LLuunnggoommaarree  ““GG..  MMaarrccoonnii””  ee  aarreeee  aa  sseerrvviizzii  ppuubbbblliiccii  --  

AApppprroovvaazziioonnee  iinn  lliinneeaa  tteeccnniiccaa  ddeell  pprrooggeettttoo  PPRREELLIIMMIINNAARREE 

  

  

  

LA GIUNTA COMUNALE 

 

 
PPRREEMMEESSSSOO::  

  

••  cchhee  ll’’AAmmmmiinniissttrraazziioonnee  CCoommuunnaallee  iinntteeddeennee  mmiigglliioorraarree  ll’’aattttuuaallee  ppaasssseeggggiiaattaa  mmaarree  ddeennoommiinnaattaa  

LLuunnggoommaarree  ““GG..  MMaarrccoonnii””  nneell  ttrraattttoo  ccoommpprreessoo  ttrraa  VViiaa  CCoolloommbboo  eedd  iill  CCoonnffiinnee  ccoonn  iill  CCoommuunnee  

ddii  CCaammppoorroossssoo,,  mmeeddiiaannttee  iinntteerrvveennttii  ffiinnaalliizzzzaattii  aallllaa  rriiqquuaalliiffiiccaazziioonnee  ddeellll’’aarreeaa  ffrroonnttiissttaannttee  iill  

mmaarree  eedd  aallllaa  rreeaalliizzzzaazziioonnee  ddii  aarreeee  ddeessttiinnaattee  aa  sseerrvviizzii,,  ccoollllooccaattee  aa  mmoonnttee  ddeellllaa  vviiaabbiilliittàà  

aattttuuaallee;;  

  

••  cchhee,,  nneeggllii  aannnnii  ssccoorrssii,,  eerraa  ggiiàà  ssttaattaa  aapppprroovvaattoo  uunn  pprrooggeettttoo  pprreelliimmiinnaarree  rriigguuaarrddaannttee  uunn  pprriimmoo  

ttrraattttoo  ddii  ppaasssseeggggiiaattaa  mmaarree,,  ggiiàà  iinn  ppaarrttee  aattttuuaattoo,,  aa  ffiirrmmaa  ddeell  GGeeoomm..  AAnnddrreeaa  VVIIAALLEE  ddii  

VVaalllleeccrroossiiaa;;  

  

••  cchhee,,  ssuullllaa  bbaassee  ddeellllee  nnuuoovvee  eessiiggeennzzee  ddeellll’’AAmmmmiinniissttrraazziioonnee  CCoommuunnaallee,,  ccoonn  DDeelliibbeerraazziioonnee  ddii  

GGiiuunnttaa  CCoommuunnaallee  nn°°4422  ddeell  2233//0044//22000088  èè  ssttaattoo  ccoonnffeerriittoo  aall  GGeeoomm..  AAnnddrreeaa  VViiaallee,,  ccoonn  SSttuuddiioo  

iinn  VViiaa  DDoonn  BBoossccoo  nn°°9922//55  aa  VVaalllleeccrroossiiaa,,  uunn  nnuuoovvoo  iinnccaarriiccoo  rreellaattiivvoo  aallllaa  pprrooggeettttaazziioonnee  

pprreelliimmiinnaarree  ddeeii  llaavvoorrii  ddii  ““SSiisstteemmaazziioonnee  ddeell  LLuunnggoommaarree  ““GG..  MMaarrccoonnii””  ee  aarreeee  aa  sseerrvviizzii  

ppuubbbblliiccii;;  ssuullllaa  bbaassee  ddeell  ddiicciipplliinnaarree  ddii  iinnccaarriiccoo  pprrooddoottttoo  ddaalllloo  sstteessssoo  iinn  ddaattaa  2244//0055//22000077  aall  

PPrroott..  nn°°66441199;;  

  

DDAATTOO  AATTTTOO  cchhee  iill  CCoommuunnee  ddii  VVaalllleeccrroossiiaa  rriissuullttaa  ddoottaattoo  ddii  PP..RR..GG..  iinn  ffaassee  ddii  rreevviissiioonnee,,  aapppprroovvaattoo  

ccoonn  DD..PP..GG..RR..  nn°°559911  ddeell  1199..0055..11998800,,  ee  cchhee  ddeettttoo  SSttrruummeennttoo  UUrrbbaanniissttiiccoo  GGeenneerraallee    ccllaassssiiffiiccaa  ll’’aarreeaa  

ooggggeettttoo  ddii  iinntteerrvveennttoo    ccoommee  ““aarreeaa  aa  sseerrvviizzii  ppuubbbblliiccii””;;  

    

CCOONNSSIIDDEERRAATTOO  cchhee  eesssseennddoo  ttrraassccoorrssii  ppiiùù  ddii  cciinnqquuee  aannnnii  ddaallll’’aapppprroovvaazziioonnee  ddeell  PP..RR..GG..,,  ttaallee  

vviinnccoolloo  èè  ddeeccaadduuttoo  ee  cchhee  nnoonn  rriissuullttaa  ooppppoorrttuunnoo  rreeiitteerraarrlloo  ppeerr  ccuuii  èè  nneecceessssaarriioo  rriiccoorrrreerree  aallllaa  

pprroocceedduurraa  ddeellllaa  vvaarriiaannttee  uurrbbaanniissttiiccaa,,  ddeessttiinnaannddoo  nnuuoovvaammeennttee    ddeettttii  tteerrrreennii  aa  ““SSeerrvviizzii  PPuubbbblliiccii””;;  

  

TTEENNUUTTOO  CCOONNTTOO  cchhee  aallllaa  rreellaattiivvaa  vvaarriiaannttee  uurrbbaanniissttiiccaa  eedd  aallll’’aaccqquuiissiizziioonnee  ddeellllee  aarreeee  nneecceessssaarriiee  

ppeerr  llaa  rreeaalliizzzzaazziioonnee  ddeellllaa  nnuuoovvaa  vviiaabbiilliittàà  ppuubbbblliiccaa  ssii  pprroocceeddeerràà  ccoonn  ssuucccceessssiivvii  pprroovvvveeddiimmeennttii  ddooppoo  

aavveerr  iinnddiivviidduuaattoo  llee  nneecceessssaarriiee  rriissoorrssee  ffiinnaannzziiaarree  ssuullllaa  bbaassee  ddii  qquuaannttoo  ssttaabbiilliittoo  ddaallll’’aarrtt..  1199  ccoommmmaa  22  

ddeell  DD..PP..RR..  332277//22000011  ee  ssss..mmmm..iiii..,,  iinn  qquuaallee  ssttaabbiilliissccee  cchhee  ll’’aapppprroovvaazziioonnee  ddeell  pprrooggeettttoo  ddeeffiinniittiivvoo  ddaa  

ppaarrttee  ddeell  CCoonnssiigglliioo  CCoommuunnaallee  ccoossttiittuuiissccee  aaddoozziioonnee  ddeellllaa  vvaarriiaannttee  aalllloo  ssttrruummeennttoo  uurrbbaanniissttiiccoo;;  

  

VVIISSTTOO  iill  pprrooggeettttoo  pprreelliimmiinnaarree  rreeddaattttoo  ddaall  GGeeoomm..  AAnnddrreeaa  VVIIAALLEE  ddii  VVaalllleeccrroossiiaa,,    pprreesseennttaattoo  iinn  ddaattaa  

0066//0055//22000088,,  rreeggiissttrraattoo  aall  PPrroott..  GGeenn..  nn°°66116688  ddeell  0077//0055//22000088  ccoommppoossttoo  ddii::      

  

  

  

  

  

  



 

 

  

  

  

  

••  RReellaazziioonnee  iilllluussttrraattiivvaa,,  rreellaazziioonnee  tteeccnniiccaa  ee  ssttuuddiioo  ddii  ffaattttiibbiilliittàà  aammbbiieennttaallee;;  

••  PPiiaannoo  ppaarrttiicceellllaarree  ddii  eesspprroopprriioo,,  ddaa  VViiaa  CC..  CCoolloommbboo  aall  ccoonnffiinnee  ddii  CCaammppoorroossssoo;;  

••  CCoommppuuttoo  mmeettrriiccoo  eessttiimmaattiivvoo  ddaa  VViiaa  CC..  CCoolloommbboo  aall  ccoonnffiinnee  ddii  CCaammppoorroossssoo;;  

••  TTaavvoollee  AA  ––  BB  ––  CC,,  eessttrraattttoo  ccaarrttee  ddeell  PPiiaannoo  ddii  BBaacciinnoo;;  

••  DDooccuummeennttaazziioonnee  ffoottooggrraaffiiccaa;;  

••  TTaavvoollee  ggrraaffiicchhee::  

––  TTaavvoollaa  11  ––  ssttrraallcciioo  pprrooggeettttoo  ppeerr  llaa  ddiiffeessaa  ee  rriippaasscciimmeennttoo  ddeellllee  ssppiiaaggggee;;  

––  TTaavvoollee  22  ––  33  ––  44  --  55    ––  ssttrraallccii  ppiiaannoo  ddeellllaa  ccoossttaa;;  

––  TTaavvoollaa  66  ––  ssttrraallcciioo  ttaavvoollee  PP..TT..CC..PP..  

––  TTaavvoollaa  77  ––  ssttrraallcciioo  ttaavvoollaa  ddeell  PP..RR..GG..;;  

––  TTaavvoollaa  88  ––  ppllaanniimmeettrriiaa  aalllloo  ssttaattoo  aattttuuaallee;;  

––  TTaavvoollaa  99  ––  eessttrraattttoo  ddeell  ffoogglliioo  66  ccoonn  rraaffffrroonnttoo  ddeellllee  ooppeerree  iinn  pprrooggeettttoo;;  

––  TTaavvoollaa  1100  ––  ppllaanniimmeettrriiaa  ddii  rraaffffrroonnttoo  ttrraa  lloo  ssttaattoo  aattttuuaallee  ee  lloo  ssttaattoo  ddii  pprrooggeettttoo;;  

––  TTaavvoollaa  1111  ––  ppllaanniimmeettrriiaa  aalllloo  ssttaattoo  ddii  pprrooggeettttoo::  

 

RITENUTO il suddetto progetto meritevole d’approvazione, in quanto rispecchia le esigenze e le 

direttive di questa Amministrazione ed in particolare la necessità di operare il miglioramento, sotto 

l’aspetto funzionale, dell’attuale passeggiata mare,  attraverso l’ampliamento dell’attuale sedime 

delle superfici a verde e parcheggi, mediante l’acquisizione di aree di proprietà privata; 

  

VVIISSTTOO  iill  ppaarreerree  ffaavvoorreevvoollee  eesspprreessssoo  ddaall  RReessppoonnssaabbiillee  ddeell  SSeerrvviizziioo  iinntteerreessssaattoo,,  iinn  oorrddiinnee  aallllaa  

rreeggoollaarriittàà  tteeccnniiccaa  ddeellllaa  pprrooppoossttaa  ddii  ddeelliibbeerraazziioonnee,,  aaii  sseennssii  ddeellll’’aarrtt..  4499  ddeell  DD..LLggss  nn..  226677//22000000;;  

  

DDAATTOO  AATTTTOO  cchhee  iill  pprreesseennttee  pprroovvvveeddiimmeennttoo,,  iinn  qquueessttaa  ffaassee  ddii  aapppprroovvaazziioonnee  iinn  lliinneeaa  tteeccnniiccaa  ddeell  

pprrooggeettttoo,,  nnoonn  ccoommppoorrttaa  iimmppeeggnnoo  ddii  ssppeessaa  nnèè  ddiimmiinnuuzziioonnee  ddii  eennttrraattaa  ppeerr  ccuuii  nnoonn  ssii  rreennddee  nneecceessssaarriioo  

iill  ppaarreerree  ddii  rreeggoollaarriittàà  ccoonnttaabbiillee;;  

  

VVIISSTTOO    iill    DD..PP..RR..  2211//1122//11999999  nn..  555544;;  

  

VVIISSTTOO    iill    DD..LLggss..  1188//0088//22000000  nn..  226677;;  

  

VVIISSTTOO    iill    DD..LLggss..  1122//0044//22000066  nn..  116633;;      

  

CCOONN    VVOOTTII  UUNNAANNIIMMII  EE  FFAAVVOORREEVVOOLLII  eesspprreessssii    nneeii  mmooddii  ee  nneellllee  ffoorrmmee  ddii  lleeggggee  

  

  

D E L I B E R A 

  

 

11))  DDII    AAPPPPRROOVVAARREE  iinn  lliinneeaa  tteeccnniiccaa  iill  pprrooggeettttoo  PPRREELLIIMMIINNAARREE  ddeeii  ““LLaavvoorrii  ddii  

ssiisstteemmaazziioonnee  ddeell  LLuunnggoommaarree  ““GG..  MMaarrccoonnii””  ee  aarreeee  aa  sseerrvviizzii  ppuubbbblliiccii””  nneell  ttrraattttoo  ccoommpprreessoo  

ttrraa  VViiaa  CCoolloommbboo  eedd  iill  CCoonnffiinnee  ccoonn  iill  CCoommuunnee  ddii  CCaammppoorroossssoo,,  mmeeddiiaannttee  iinntteerrvveennttii  ffiinnaalliizzzzaattii  

aallllaa  rriiqquuaalliiffiiccaazziioonnee  ddeellll’’aarreeaa  ffrroonnttiissttaannttee  iill  mmaarree  eedd  aallllaa  rreeaalliizzzzaazziioonnee  ddii  aarreeee  ddeessttiinnaattee  aa  

sseerrvviizzii,,  ccoollllooccaattee  aa  mmoonnttee  ddeellllaa  vviiaabbiilliittàà  aattttuuaallee  ccoommee  ddaa  pprrooggeettttoo  rreeddaattttoo  ddaall  GGeeoomm..  AAnnddrreeaa  

VVIIAALLEE  ddii  VVaalllleeccrroossiiaa  ccoossttiittuuiittoo  ddaaggllii  eellaabboorraattii  ddii  sseegguuiittoo  iinnddiiccaattii  cchhee,,  ssee  ppuurr  ffaacceennttii  ppaarrttee  

iinntteeggrraannttee  ddeell  pprreesseennttee  aattttoo,,  rriissuullttaannoo  ddeeppoossiittaattii  aaggllii  aattttii  ddeellll’’UUffffiicciioo  TTeeccnniiccoo  LLLL..PPPP..  

 

 

 



 

 

 

 

 

  

••  RReellaazziioonnee  iilllluussttrraattiivvaa,,  rreellaazziioonnee  tteeccnniiccaa  ee  ssttuuddiioo  ddii  ffaattttiibbiilliittàà  aammbbiieennttaallee;;  

••  PPiiaannoo  ppaarrttiicceellllaarree  ddii  eesspprroopprriioo,,  ddaa  VViiaa  CC..  CCoolloommbboo  aall  ccoonnffiinnee  ddii  CCaammppoorroossssoo;;  

••  CCoommppuuttoo  mmeettrriiccoo  eessttiimmaattiivvoo  ddaa  VViiaa  CC..  CCoolloommbboo  aall  ccoonnffiinnee  ddii  CCaammppoorroossssoo;;  

••  TTaavvoollee  AA  ––  BB  ––  CC,,  eessttrraattttoo  ccaarrttee  ddeell  PPiiaannoo  ddii  BBaacciinnoo;;  

••  DDooccuummeennttaazziioonnee  ffoottooggrraaffiiccaa;;  

••  TTaavvoollee  ggrraaffiicchhee::  

––  TTaavvoollaa  11  ––  ssttrraallcciioo  pprrooggeettttoo  ppeerr  llaa  ddiiffeessaa  ee  rriippaasscciimmeennttoo  ddeellllee  ssppiiaaggggee;;  

––  TTaavvoollee  22  ––  33  ––  44  --  55    ––  ssttrraallccii  ppiiaannoo  ddeellllaa  ccoossttaa;;  

––  TTaavvoollaa  66  ––  ssttrraallcciioo  ttaavvoollee  PP..TT..CC..PP..  

––  TTaavvoollaa  77  ––  ssttrraallcciioo  ttaavvoollaa  ddeell  PP..RR..GG..;;  

––  TTaavvoollaa  88  ––  ppllaanniimmeettrriiaa  aalllloo  ssttaattoo  aattttuuaallee;;  

––  TTaavvoollaa  99  ––  eessttrraattttoo  ddeell  ffoogglliioo  66  ccoonn  rraaffffrroonnttoo  ddeellllee  ooppeerree  iinn  pprrooggeettttoo;;  

––  TTaavvoollaa  1100  ––  ppllaanniimmeettrriiaa  ddii  rraaffffrroonnttoo  ttrraa  lloo  ssttaattoo  aattttuuaallee  ee  lloo  ssttaattoo  ddii  pprrooggeettttoo;;  

––  TTaavvoollaa  1111  ––  ppllaanniimmeettrriiaa  aalllloo  ssttaattoo  ddii  pprrooggeettttoo::  

  

22))  DDAATTOO  AATTTTOO  iinnoollttrree  cchhee  aallllaa  rreellaattiivvaa  vvaarriiaannttee  uurrbbaanniissttiiccaa  eedd  aallll’’aaccqquuiissiizziioonnee  ddeellllee  aarreeee  

nneecceessssaarriiee  ppeerr  llaa  rreeaalliizzzzaazziioonnee  ddeellllaa  nnuuoovvaa  vviiaabbiilliittàà  ppuubbbblliiccaa  ssii  pprroocceeddeerràà  ccoonn  ssuucccceessssiivvii  

pprroovvvveeddiimmeennttii  ddooppoo  aavveerr  iinnddiivviidduuaattoo  llee  nneecceessssaarriiee  rriissoorrssee  ffiinnaannzziiaarree  ssuullllaa  bbaassee  ddii  qquuaannttoo  ssttaabbiilliittoo  

ddaallll’’aarrtt..  1199  ccoommmmaa  22  ddeell  DD..PP..RR..  332277//22000011  ee  ssss..mmmm..iiii..,,  iinn  qquuaallee  ssttaabbiilliissccee  cchhee  ll’’aapppprroovvaazziioonnee  ddeell  

pprrooggeettttoo  ddeeffiinniittiivvoo  ddaa  ppaarrttee  ddeell  CCoonnssiigglliioo  CCoommuunnaallee  ccoossttiittuuiissccee  aaddoozziioonnee  ddeellllaa  vvaarriiaannttee  aalllloo  

ssttrruummeennttoo  uurrbbaanniissttiiccoo;;  

  

33))  DDII  SSTTAABBIILLIIRREE  qquuiinnddii  cchhee  aaii  ffiinnii  ddeellll’’aattttuuaazziioonnee  ddeellll’’iinntteerrvveennttoo  iinn  pprrooggeettttoo  ssii  pprroovvvveeddeerràà  aadd  

iinnoollttrraarree  aappppoossiittaa  rriicchhiieessttee  ddii  ffiinnaannzziiaammeennttoo  iinnccaarriiccaannddoo  iill  SSiinnddaaccoo  ddii  pprreesseennttaarree  llee  rriissppeettttiivvee  

ddoommaannddee  ddii  ffiinnaannzziiaammeennttoo..  

  

44))  DDII  NNOOMMIINNAARREE  aaii  sseennssii  ddeellll’’aarrtt..  1100  ddeell  DD..LLggss..  nn..  116633//22000066,,  ll’’aarrcchh....  GGiiaannnnii  UUGGHHEETTTTOO,,  

rreessppoonnssaabbiillee  ddeell  pprroocceeddiimmeennttoo  ppeerr  ll’’iinntteerrvveennttoo  iinn  ooggggeettttoo;;  

  

55))  DDII  TTRRAASSMMEETTTTEERREE  iinn  eelleennccoo  iill  pprreesseennttee  pprroovvvveeddiimmeennttoo  aaii  ccaappii  ggrruuppppoo  ddeellllaa  mmiinnoorraannzzaa  

ccoonnssiilliiaarree,,  aaii  sseennssii  ddeellll’’aarrtt..  112255  ddeell  DD..  LLggss  nn..  226677//22000000;;  

 

*   *   *  

 

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

        Dott. Silvano Croese                                                              Dott.  Francesco Musumarra  

  

  

 


