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COMUNE DI TURRIACO 
Provincia di Gorizia 

 
__________ 

 
VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE 

__________ 
 
COPIA  

ANNO 2020 
N. 11  del Reg. Delibere  

 
 
OGGETTO: CONFERMA PIANO TRIENNALE DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E 

DELLA TRASPARENZA 2018 – 2020 DI CUI ALLA L.190/2012. 
 
 

L'anno 2020 , il giorno 22 del mese di Gennaio   alle ore 18:15 nella sala comunale si è 
riunita la Giunta Comunale. Fatto l'appello nominale risultano: 
 
 
  Presente/Assente 
Bullian Enrico Sindaco Presente 
De Faveri Carla Vice Sindaco Presente 
Pieri Nicola Assessore Esterno Presente 
Barea Ferruccio Assessore Presente 
Spanghero Paola Assessore Presente 

 
 
Assiste il Segretario comunale  Jarc dott.ssa Vlasta. 
 
 
Constatato il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. Bullian  Enrico nella sua 
qualità Sindaco ed espone gli oggetti inscritti all'ordine del giorno e su questi la Giunta 
Comunale adotta la seguente deliberazione: 
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OGGETTO: Conferma Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza 2018 – 
2020 di cui alla L.190/2012. 

 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 

RREELLAAZZIIOONNEE  ddeell  VVIICCEESSEEGGRREETTAARRIIOO  CCOOMMUUNNAALLEE  
  

  
PPRREEMMEESSSSOO  cchhee::  
  

••  IIll  2288  nnoovveemmbbrree  22001122  èè  eennttrraattaa  iinn  vviiggoorree  llaa  lleeggggee  66  nnoovveemmbbrree  22001122,,  nn..  119900,,  rreeccaannttee  ““DDiissppoossiizziioonnii  ppeerr  llaa  
pprreevveennzziioonnee  ee  llaa  rreepprreessssiioonnee  ddeellllaa  ccoorrrruuzziioonnee  ee  ddeellll''iilllleeggaalliittàà  nneellllaa  ppuubbbblliiccaa    aammmmiinniissttrraazziioonnee””;;  
••  llaa  nnoorrmmaa  pprreevveeddee  cchhee  ssuu  pprrooppoossttaa  ddeell  rreessppoonnssaabbiillee  aannttiiccoorrrruuzziioonnee,,  eennttrroo  iill  3311  ggeennnnaaiioo  ddii  ooggnnii  aannnnoo,,  
ll’’oorrggaannoo  ddii  iinnddiirriizzzzoo  ppoolliittiiccoo,,  iiddee nnttiiffiiccaattoo  ddaallll’’aarrtt..  11,,  cc..  88  nneellllaa  GGiiuunnttaa  ccoommuunnaallee,,  aaddoottttii  iill  PPiiaannoo  ttrriieennnnaallee  ddii  
pprreevveennzziioonnee  ddeellllaa  ccoorrrruuzziioonnee  oovvvveerroo  pprroovvvveeddaa  aall  ssuuoo  aaggggiioorrnnaammeennttoo//iinntteeggrraazziioonnee;;  
••  ppeerr  eesspprreessssaa  pprreevviissiioonnee  ddii  lleeggggee  ((aarrtt.. 11,,  cc..  77)),,  nneeggllii  eennttii  llooccaallii  iill  rreessppoonnssaabbiillee  ddeellllaa  pprreevveennzziioonnee  ddeellllaa  
ccoorrrruuzziioonnee  èè  iinnddiivviidduuaattoo,,  ddii  nnoorrmmaa,,  nneell  SSeeggrreettaarriioo  ccoommuunnaallee,,  ssaallvvaa  ddiivveerrssaa  ee  mmoottiivvaattaa  ddeetteerrmmiinnaazziioonnee  ddeell  
SSiinnddaaccoo,,  nneell  ccaassoo  ddii  ssppeecciiee   èè  ssttaattoo  iinnddiivviidduuaattoo  iill  VViicceesseeggrreettaarriioo  ccoommuunnaallee  rreeggggeennttee  ccoonn  ddeeccrr..  nn..  22  ddeell  
33..0011..22002200;;  
••  iinn  oosssseeqquuiioo  aallllaa  ddeelleeggaa  ccoonntteennuuttaa  nneellllaa  cciittaattaa  lleeggggee  119900//22001122  èè  ssttaattoo  aaddoottttaattoo  ddaall  GGoovveerrnnoo  iill  ddeeccrreettoo  
lleeggiissllaattii vvoo  1144  mmaarrzzoo  22001133,,  nn..  3333,,  ssuucccceessssiivvaammeennttee  mmooddiiffiiccaattoo,,  mmeerrccéé  iill  qquuaallee  èè  ssttaattoo  aattttuuaattoo  iill  rriioorrddiinnoo  ddeellllaa  
ddiisscciipplliinnaa  rriigguuaarrddaannttee  iill  ddiirriittttoo  ddii  aacccceessssoo  cciivviiccoo  ee  ggllii  oobbbblliigghhii  ddii  ppuubbbblliicciittàà,,  ttrraassppaarreennzzaa  ee  ddii ffffuussiioonnee  ddii  
iinnffoorrmmaazziioonnii  ddaa  ppaarrttee  ddeellllee  ppuubbbblliicchhee  aammmmiinniissttrraazziioonnii;;  
••  ll’’aarrtt..1100  pprreevveeddeevvaa,,  nneellllaa  ffoorrmmuullaazziioonnee  oorriiggiinnaallee,,  cchhee  iill  PPrrooggrraammmmaa  ttrriieennnnaallee  ppeerr  llaa  ttrraassppaarreennzzaa  ee  
ll''iinntteeggrriittàà,,  aallttrroo  ssttrruummeennttoo  ddii  cc uuii  llee  aammmmiinniissttrraazziioonnii  ddeevvoonnoo  ddoottaarrssii,,  ccoossttiittuuiissssee  ddii  nnoorrmmaa  uunnaa  sseezziioonnee  ddeell  
PPiiaannoo  ddii  pprreevveennzziioonnee  ddeellllaa  ccoorrrruuzziioonnee;;  
••  llee  mmiissuurree  ddeell  PPrrooggrraammmmaa  ttrriieennnnaallee  cchhee  ddeeffiinniissccee  llee  mmiissuurree,,  ii  mmooddii  ee  llee  iinniizziiaattiivvee  vvoo llttii  aallll''aattttuuaazziioonnee  ddeeggllii  
oobbbblliigghhii  ddii  ppuubbbblliiccaazziioonnee  pprreevviissttii  ddaallllaa  nnoorrmmaattiivvaa  vviiggeennttee,,  iivvii  ccoommpprreessee  llee  mmiissuurree  oorrggaanniizzzzaattiivvee  vvoollttee  aadd  
aassssiiccuurraarree  llaa  rreeggoollaarriittàà  ee  llaa  tteemmppeessttiivviittàà  ddeeii  fflluussssii  iinnffoorrmmaattiivvii,,  ssoo nnoo  ccoolllleeggaattee,,  ssoottttoo  ll''iinnddiirriizzzzoo  ddeell  
rreessppoonnssaabbiillee,,  ccoonn  llee  mmiissuurree  ee  ggllii  iinntteerrvveennttii  pprreevviissttii  ddaall  PPiiaannoo  ddii  pprreevveennzziioonnee  ddeellllaa  ccoorrrruuzziioonnee  
••  iill  ddeeccrreettoo  lleeggiissllaattiivvoo  9977//22001166,,  iill  ccoossiiddddeettttoo  FFrreeeeddoomm  ooff  IInnffoorrmmaattii oonn  AAcctt  ((FFOOIIAA)),,  hhaa  mmooddiiffiiccaattoo  llaa  qquuaassii  
ttoottaalliittàà  ddeeggllii  aarrttiiccoollii  ee  ddeeggllii  iissttiittuuttii  ddeell  ssuuddddeettttoo  ““ddeeccrreettoo  ttrraassppaarreennzzaa””,,  ccaanncceellllaannddoo  aallttrreessìì  iill  pprrooggrraammmmaa  
ttrriieennnnaallee  ppeerr  llaa  ttrraassppaarreennzzaa  ee  ll’’iinntteeggrriittàà,,  cchhee  ddiivvii eennee  nneecceessssaarriiaammeennttee  ppaarrttee  iinntteeggrraannttee  ddeell  PPTTPPCC  iinn  uunnaa  
““aappppoossiittaa  sseezziioonnee””;;  
••    llaa  ddeelliibbeerraazziioonnee  AANNAACC  nn..  11331100  dddd..  2288  ddiicceemmbbrree  22001166,,  aaddoottttaattaa  ccoonn  ffiinnaalliittàà  eesspplliiccaattiivvee  ddeeggllii  oobbbblliigghhii  ddii  
aattttuuaazziioonnee  ddeeii  pprriinncc iippii  ddii  ““ppuubbbblliicciittàà,,  ttrraassppaarreennzzaa  ee  ddiiffffuussiioonnee  ddii  iinnffoorrmmaazziioonnii  ccoonntteennuuttee  nneell  dd..  llggss..  3333//22001133  
ccoommee  mmooddiiffiiccaattoo  ddaall  dd..  llggss..  9977//22001166””,,  hhaa  iinnddiiccaattoo  ffrraa  ii  ccoonntteennuuttii  nneecceessssaarrii  ddeell  PPTTPPCCTT  ggllii  oobbiieettttiivvii  ssttrraatteeggiicc ii  
iinn  mmaatteerriiaa  ddii  ttrraassppaarreennzzaa  ddeeffiinniittii  ddaaggllii  oorrggaannii  ppoolliittiiccii  ee  ll’’iinnddiiccaazziioonnee  ddeeii  nnoommiinnaattiivvii  ddeeii  rreessppoonnssaabbiillii  ddeellllaa  
ttrraassmmiissssiioonnee  ee  ddeellllaa  ppuubbbblliiccaazziioonnee  ddeeii  ddaattii;;  
••  ccoonn  pprroopprriiaa  ddeelliibbeerraazziioonnee nn..  11007744  ddeell  2211  nnoovveemmbbrree  22001188  
((hhttttppss::////wwwwww..aannttiiccoorrrruuzziioonnee..iitt//ppoorrttaall//ppuubblliicc//ccllaassssiicc//AAttttiivviittaaAAuuttoorriittaa//AAttttiiDDeellllAAuuttoorriittaa//__AAttttoo??iidd==9988ddbb11ff99dd00aa77
778800442233ccee998855dd0011226655bbeeaaee))  iill  CCoonnssiigglliioo  ddeellllaa  cciittaattaa  AAuuttoorriittàà  hhaa  rreecceenntteemmeennttee  aapppprroovvaattoo  ll’’AAggggiioorrnnaammeennttoo  
22001188  aall  PPiiaannoo  NNaazziioonnaallee  AAnnttiiccoorrrruuzziioonnee,,  iinnttrroodduucceennddoo  ssiiggnniiffiiccaattiivvii  eelleemmeennttii  ddii  sseemmpplliiffiiccaazziioonnee  ppeerr  ii  CCoommuunnii  
ffiinnoo  aa  55  mmiillaa  aabbiittaannttii,,  ffrraa  ii  qquuaallii  ssii  aannnnoovveerraa  TTuurrrriiaaccoo;;  
• nneell  ppaarraaggrraaffoo  44  ddeellllaa  SSeezziioonnee  IIVV  ddeell  ddooccuummeennttoo  tteessttéé  mmeennzziioonnaattoo  AANNAACC,,  ppeerr  vveenniirree  iinnccoonnttrroo  aallllee  
eessiiggeennzzee  ddeeii  ppiiccccoollii  eennttii  sseennzzaa  ttuuttttaavviiaa  rriinnuunncciiaarree  aa  uunn  eeffffiiccaaccee  ccoonnttrraassttoo  aallllaa  ccoorrrruuzziioonnee//iilllleeggaalliittàà,,  ssttaattuuiissccee  
cchhee  ““ll’’oorrggaannoo  ddii  iinnddiirriizz zzoo  ppoolliittiiccoo  ppuuòò  aaddoottttaarree  uunn  pprroovvvveeddiimmeennttoo  ccoonn  ccuuii,,  nneell  ddaarree  aattttoo  ddeellll’’aasssseennzzaa  ddii  ffaattttii  
ccoorrrruuttttiivvii  oo  iippootteessii  ddii  ddiissffuunnzziioonnii  aammmmiinniissttrraattiivvee  ssiiggnniiffiiccaattiivvee  nneell  ccoorrssoo  ddeellll’’uullttiimmoo  aannnnoo,,  ccoonnffeerrmmaa  iill  PPTTPPCC  
ggiiàà   aaddoottttaattoo..  NNeell  pprroovvvveeddiimmeennttoo  iinn  qquueessttiioonnee  ppoossssoonnoo  eesssseerree  iinnddiiccaattee  iinntteeggrraazziioonnii  oo  ccoorrrreezziioonnii  ddii  mmiissuurree  
pprreevveennttiivvee  pprreesseennttii  nneell  PPTTPPCC  qquuaalloorraa  ssii  rreennddaa  nneecceessssaarriioo  aa  sseegguuiittoo  ddeell  mmoonniittoorraaggggiioo  ssvvoollttoo  ddaall  RRPPCC TT..””   
• DDaattoo  aattttoo  cchhee  ccoonn  ddeelliibbeerraa  nn..  11006644  ddeell  1133..1111..22001199  ll’’AAnnaacc  hhaa  ccoonnffeerrmmaattoo  cchhee  ii  ccoommuunnii  ccoonn  ppooppoollaazziioonnee  
iinnffeerriioorree  aa  55..000000  aabbiittaannttii  iinn  rraaggiioonnee  ddeellllee  ddiiffffiiccoollttàà  oorrggaanniizzzzaattiivvee  ddoovvuuttee  aallllaa  lloorroo  rriiddoottttaa  ddiimmeennssiioonnee,,  llaa  
ppoossssiibbiilliittàà,,  aa  ccoonnddiizziioonnee  cchhee  iinn  nneellll’’aannnnoo  ssuucccceessssiivvoo  aallll’’aaddoozziioonnee  ddeell  PPTTPPCCTT  nnoonn  ssiiaannoo  iinntteerrccoorrssii  ffaattttii  
ccoorrrruuttttiivvii  oo  mmooddiiffiicchhee  oorrggaanniizzzzaattiivvee  rriilleevvaannttii,,  ppoossssoonnoo  pprroovvvveeddeerree  aallll’’aaddoozziioonnee  ddeell  PPTTPPCCTT  ccoonn  mmooddaalliittàà  
sseemmpplliiffiiccaattee,,  mmeeddiiaannttee  llaa  ccoonnffeerrmmaa  ddeell  PPTTPPCCTT  ggiiàà  aaddoottttaattoo ccoonn  pprroovvvveeddiimmeennttoo  ddeellll’’oorrggaannoo  ddii  iinnddiirriizzzzoo  
ppoolliittiiccoo; 
••  CCOONNSSIIDDEERRAATTOO  cchhee  iill  PPiiaannoo  NNaazziioonnaallee  AAnnttiiccoorrrruuzziioonnee  iinnddiivviidduuaa  ggllii  oobbiieettttiivvii  ssttrraatteeggiiccii  ppeerr  llaa  
pprreevveennzziioonnee  ddeellllaa  ccoorrrruuzziioonnee  qquuaallii::  

http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?ca=7035
https://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?id=98db1f9d0a7780423ce985d01265beae
https://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/AttivitaAutorita/AttiDellAutorita/_Atto?id=98db1f9d0a7780423ce985d01265beae
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••  --  rriidduurrrree  llee  ooppppoorrttuunniittàà  cchhee  ssii  mmaanniiffeessttiinnoo  ccaassii  ddii  ccoorrrruuzziioonnee;;  
••  --  aauummeennttaarree  llaa  ccaappaacciittàà  ddii  ssccoopprriirree  ccaassii  ddii  ccoorrrruuzziioonnee;;  
••  --  ccrreeaarree  uunn  ccoonntteessttoo  ssffaavvoorreevvoollee  aallllaa  ccoorrrruuzziioonnee;;  

ee  iinnddiiccaa  llee  aazziioonnii  ee  llee  mmiissuurree  ddii  ccoonnttrraassttoo  ffiinnaalliizzzzaattee  aall  rraaggggiiuunnggiimmeennttoo  ddeeggllii  oobbiieettttiivvii,,  ssiiaa  iinn  aattttuuaazziioonnee  ddeell  
ddeettttaattoo  nnoorrmmaattiivvoo  ssiiaa  mmeeddiiaannttee  lloo  ssvviilluuppppoo  ddii  uulltteerriioorrii  mmiissuurree  ccoonn  rriiffeerriimmeennttoo  aall  ppaarrttiiccoollaarree  ccoonntteessttoo  ddii  
rriiffeerr iimmeennttoo;;  
VVeerriiffiiccaattaa  ddaa  ppaarrttee  ddeell  RRPPCCTT  ll’’iinnssuussssiisstteennzzaa  ddii  ffeennoommeennii  ccoorrrruuttttiivvii  oo  ddii  iippoottiizzzzaattaa  iilllleeggaalliittàà  oovvvveerroo  ddii  
ssiiggnniiffiiccaattiivvee  ddiissffuunnzziioonnii  aammmmiinniissttrraattiivvee  rraappppoorrttaattee  aallll’’aannnnoo  22001199  ee  rriitteennuuttaa,,  ppeerrttaannttoo,,   ll’’ooppppoorrttuunniittàà  ee  llaa  
ssoossttaannzziiaallee  nneecceessssiittàà  ––  ppeerr  llee  rraaggiioonnii  aaddddoottttee  iinn  pprreemmeessssaa  --  ddii  ccoonnffeerrmmaarree  iill  ppiiaannoo  vviiggeennttee,,  pprrooffoonnddaammeennttee  
iinnnnoovvaattoo  nneeii  ccoonntteennuuttii,,  ddiimmoossttrraattoossii  aaddeegguuaattoo  aallllee  eessiiggeennzzee  ddeellll’’eennttee;;    
  

LLAA  GGIIUUNNTTAA  CCOOMMUUNNAALLEE  
  

VVIISSTTOO  llaa  rreellaazziioonnee  ddeell  vviicceesseeggrreettaarriioo  ccoommuunnaallee  ccoonn  llaa  pprrooppoossttaa  ddii  ccoonnffeerrmmaarree  iill  PPiiaannoo  ddeellllaa  pprreevveennzziioonnee  
ddeellllaa  ccoorrrruuzziioonnee  ee  ddeellllaa  ttrraassppaarreennzzaa  ppeerr  iill  ttrriieennnniioo  22001188//22002200  aapppprroovvaattoo  ccoonn   ddeelliibbeerraazziioonnee  ggiiuunnttaallee  nn..  1188  ddeell  
3311..0011..22001188;;  
RRIILLEEVVAATTOO  cchhee  iill  ppiiaannoo  vviiggeennttee  ccoonnttiieennee  uunn  nnuucclleeoo  mmiinniimmoo  ddii  iinnddiiccaattoorrii  ssuullll’’eeffffiiccaacciiaa  ddeellllee  ppoolliittiicchhee  ddii  
pprreevveennzziioonnii,,  ppaarraammeettrraattii  aallllee  eessiiggeennzzee  ee  aallllee  ccaappaa cciittàà  ddeellll’’EEnnttee,,  ccoonn  rriigguuaarrddoo  aaii  sseegguueennttii  aammbbiittii::  

--  GGeessttiioonnee  ddeeii  rriisscchhii  ((iinnddiivviidduuaazziioonnee  ssiittuuaazziioonnii  aa  rriisscchhiioo  ccoorrrruuzziioonnee,,  aazziioonnii  iinnttrraapprreessee  ppeerr  aaffffrroonnttaarree  ii  
rriisscchhii  ddii  ccoorrrruuzziioonnee,,  ccoonnttrroollllii  ssuullllaa  ggeessttiioonn ee  ddeeii  rriisscchhii  ddii  ccoorrrruuzziioonnee));;  
--  FFoorrmmaazziioonnee  iinn  tteemmaa  ddii  aannttiiccoorrrruuzziioonnee  ((iinnddiiccaazziioonnii  ddeellllee  aazziioonnii  ee  pprreevviissiioonnee  ddeeii  tteemmppii));;  
--  CCooddiiccee  ddii  ccoommppoorrttaammeennttoo  ((pprreevviissiioonnee  ddeellllee  aazziioonnii  ppeerr  ll’’aaddoozziioonnee  ddeellllee  iinntteeggrraazzii oonnii  aall  ccooddiiccee  ddii  
ccoommppoorrttaammeennttoo));;  

RRIILLEEVVAATTOO  aallttrreessìì  cchhee  ddeettttoo  ppiiaannoo  rriissuullttaa  ddoovveerroossaammeennttee  aaggggiioorrnnaattoo  nneeii  ssuuooii  ccoonntteennuuttii  iinn  oosssseeqquuiioo  aa  qquuaannttoo  
pprreevviissttoo  ddaall  dd..  llggss..  9977//22001166  ee  ddaallllee  cciittaattee  ddeelliibbeerree  AANNAACC  nn..  11331100//22001166  ee  nn..  11007744//22001188,,  cchhee  iinnttrroodduuccoonnoo  
ooppppoorrttuunnee  ffoorrmmee  ddii  sseemmpplliiffiiccaazziioonnii  ppeerr  ii  CCoommuunnii  ccoonn  ppooppoollaazziioonnee  ffiinnoo  aa  55  mmiillaa  aabbiittaannttii;;  
PPRREESSOO  AATTTTOO  ddeellllee  rriissuullttaannzzee  ddeellll’’aattttiivviittàà  ddii  ccoonnttrraassttoo  aallllaa  ccoorrrruuzziioonnee   ee  aallll’’iilllleeggaalliittàà  ccoonntteennuuttee  ppeerr  ll’’aannnnoo  
22001199  nneellll’’aappppoossiittaa  RReellaazziioonnee  rreeddaattttaa  ddaall  VViicceesseeggrreettaarriioo  ccoommuunnaallee//RRPPCCTT  iinn  bbaassee  aallllee  pprreevviissiioonnii  ddeellllaa  LL..  
119900//22001122  ddaa  ccuuii  ssii  ddeessuummee  iill  mmaannccaattoo  vveerriiffiiccaarrssii,,  nneellll’’aannnn oo  aappppeennaa  ttrraassccoorrssoo,,  ddii  ffeennoommeennii  ccoorrrruuttttiivvii  oo  ddii  
iippoottiizzzzaattaa  iilllleeggaalliittàà  oovvvveerroo  ddii  ssiiggnniiffiiccaattiivvee  ddiissffuunnzziioonnii  aammmmiinniissttrraattiivvee  iinntteerrnnee  aaggllii  uuffffiiccii;;  
IINNTTEESSOO  ppeerrttaannttoo,,  pprroovvvveeddeerree  aallllaa  ccoonnffeerrmmaa  ppeerr  ll’’eesseerrcciizziioo  22002200  ddeell  PPiiaannoo  ddeellllaa  pprreevveennzziioonnee  ddeellllaa  
ccoorrrruuzziioonnee  ee  ddeellllaa  ttrraassppaarreennzzaa  ppeerr  iill  ttrriieennnniioo  22001188//22002200;;  
CCOONNSSIIDDEERRAATTOO  cchhee  ggllii  oobbbblliigghhii  ddii  ttrraassppaarreennzzaa  ccoossttiittuuiissccoonnoo  iill  pprreessuuppppoossttoo  ppeerr  iinnttrroodduurrrree  ee  ssvviilluuppppaarree  iill   
ppiiaannoo  ddii  pprreevveennzziioonnee  ddeellllaa  ccoorrrruuzziioonnee;;  
PPRREEMMEESSSSOO  iinnoollttrree  cchhee  ppeerr  eesspprreessssaa  pprreevviissiioonnee  ddeell  ddeeccrreettoo  lleeggiissllaattiivvoo  3333//22001133  ee  ss..mm..ii..  ggllii  oobbiieettttiivvii  iinnddiiccaattii  
nneell  PPrrooggrraammmmaa  ttrriieennnnaallee  ssoonnoo  ffoorrmmuullaattii  iinn  ccoolllleeggaammee nnttoo  ccoonn  llaa  pprrooggrraammmmaazziioonnee  ssttrraatteeggiiccaa  ee  ooppeerraattiivvaa  
ddeellll''aammmmiinniissttrraazziioonnee,,  ddeeffiinniittaa  iinn  vviiaa  ggeenneerraallee  nneell  PPiiaannoo  ddeellllaa  ppeerrffoorrmmaannccee  ee  nneeggllii  aannaalloogghhii  ssttrruummeennttii  ddii  
pprrooggrraammmmaazziioonnee  pprreevviissttii  nneeggllii  eennttii  llooccaallii;;  iill  rriinnvviioo  èè  qquuiinnddii  aallll’’116699  ddeell  TTUUEELL,,  iill  ccuuii  ccoommmmaa  33--bbiiss,,  
rreecceenntteemmeennttee  nnoovveellllaattoo,,  aall  ffiinnee  ddii  sseemmpplliiffiiccaarree  ii  pprroocceessssii  ddii  ppiiaanniiffiiccaazziioonnee  ggeessttiioonnaallee  ddeellll''eennttee,,  pprreevveeddee  cchhee  iill  
ppiiaannoo  ddeettttaagglliiaattoo  ddeeggllii  oobbiieettttiivv ii  ddii  ccuuii  aallll''aarrttiiccoolloo  110088,,  ccoommmmaa  11,,  ddeell  pprreesseennttee  tteessttoo  uunniiccoo  ee  iill  ppiiaannoo  ddeellllaa  
ppeerrffoorrmmaannccee  ddii  ccuuii  aallll''aarrttiiccoolloo  1100  ddeell  ddeeccrreettoo  lleeggiissllaattiivvoo  2277  oottttoobbrree  22000099,,  nn..  115500,,  ssoonnoo  uunniiffiiccaattii  oorraa  
oorrggaanniiccaammeennttee  nneell  ppiiaannoo  eesseeccuuttiivvoo  ddii  ggeessttiioonnee  ((ddeennoommiinnaattoo  PPRROO  nneeii  CCoommuunnii  ddii  mmiinnoorrii  ddiimmeennssiioonnii)),,  aattttoo  
qquueesstt’’uullttiimmoo  llaa  ccuuii  ccoommppeetteennzzaa  èè  eesspprreessssaammeennttee  aasssseeggnnaattaa  ddaallllaa  lleeggggee  aallllaa  GGiiuunnttaa  ccoommuunnaallee;;  
CCOONNSSIIDDEERR AATTOO  cchhee  oobbiieettttiivvoo  ddeell  PPiiaannoo  èè  qquueelllloo  ddii  pprreevveenniirree  iill  rriisscchhiioo  ccoorrrruuttttiivvoo  nneellll’’aattttiivviittàà  
aammmmiinniissttrraattiivvaa  ddeellll’’eennttee  ccoonn  aazziioonnii  ddii  pprreevveennzziioonnee  ee  ddii  ccoonnttrraassttoo  ddeellll’’iilllleeggaalliittàà,,  iinnccrreemmeennttaannddoo  llaa  
ttrraassppaarreennzzaa,,  cc iiòò  nneellllaa  ccoonnvviinnzziioonnee  cchhee  llaa  pprriimmaa  mmiissuurraa  ppeerr  pprreevveenniirree  llaa  ccoorrrruuzziioonnee  ssiiaa  pprroopprriioo  qquueellllaa  ddii  
aammpplliiaarree  llaa  ccoonnoosscciibbiilliittàà  vveerrssoo  ll’’eesstteerrnnoo  ddeellll’’aattttiivviittàà  aammmmiinniissttrraattiivvaa  ddeellll’’eennttee;;    
RRIICCHHIIAAMMAATTAA  llee  ddiissppoossiizziioonnii   iinnttrrooddoottttee  ddaall  ddeeccrreettoo  lleeggiissllaattiivvoo  88  aapprriillee  22001133  nn..  3399  ssuullllaa  iinnccoonnffeerriibbiilliittàà  ee  
iinnccoommppaattiibbiilliittàà  ddeeggllii  iinnccaarriicchhii  ccoonn  rriigguuaarrddoo  aadd  aammmmiinniissttrraattoorrii  ee  ddiirriiggeennttii  cchhee  aattttrriibbuuiissccoonnoo  uulltteerriioorrii  ccoommppiittii  
aall  RReessppoonn ssaabbiillee  ddeellllaa  pprreevveennzziioonnee  ddeellllaa  ccoorrrruuzziioonnee;;  
VVIISSTTOO  IIll  PPiiaannoo  NNaazziioonnaallee  AAnnttiiccoorrrruuzziioonnee  èè  ssttaattoo  aapppprroovvaattoo  ddaallllaa  AAuuttoorriittàà  NNaazziioonnaallee  AAnnttiiccoorrrruuzziioonnee  ccoonn  
ddeelliibbeerraazziioonnee  nn..  11006644  iinn  ddaattaa  1133..1111..22001199;;  
PPRREESSOO  AATTTTOO  ddee llllaa  pprrooppoossttaa  ddii  ssoossttaannzziiaallee  ccoonnffeerrmmaa,,  ssuussssiisstteennddoonnee  ii  pprreessuuppppoossttii,,  ddeell  vviiggeennttee  PPiiaannoo  ddii  
pprreevveennzziioonnee  ddeellllaa  ccoorrrruuzziioonnee  ee  ddeellllaa  ttrraassppaarreennzzaa  ((PPTTPPCCTT))  ffoorrmmuullaattaa  ddaall  vviicceesseeggrreettaarriioo  ddeellll’’eennttee  ee  ddeellllaa  
rreellaattiivvaa   rreellaazziioonnee;;  
VVIISSTTAA  llaa  lleeggggee  77  aaggoossttoo  11999900  nn..224411;;  
VVIISSTTOO  lloo  SSttaattuuttoo  CCoommuunnaallee;;  
VVIISSTTOO  iill  rreeggoollaammeennttoo  ccoommuunnaallee  ddii  ccoonnttaabbiilliittàà;;  
VVIISSTTOO  iill  rreeggoollaammeennttoo  ssuull  ffuunnzziioonnaammeennttoo  ddeeii  ccoonnttrroollllii  iinntteerrnnii;;  
RRIISSCCOONNTTRRAATTAA,,  aallttrr eessìì,,  llaa  pprroopprriiaa  ccoommppeetteennzzaa,,  aaii  sseennssii  ddeellll’’aarrtt..  4488,,  ccoommmmaa  22  ddeell  TTUUEELL  ee  ddeellll’’aarrtt..  11,,  

http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000651379ART34
http://bd01.leggiditalia.it/cgi-bin/FulShow?TIPO=5&NOTXT=1&KEY=01LX0000651379
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ccoommmmaa  88,,  ddeellllaa  LL..  119900//22001122;;  
AACCQQUUIISSIITTOO  ssuullllaa  pprrooppoossttaa  ddii  ddeelliibbeerraazziioonnee  iill  ppaarreerree  ddii  rreeggoollaarriittàà  tteeccnniiccaa,,  rreessoo  aaii  sseennssii  ddeellll''aarrtt..  4499  ccoommmmaa  11  
ddeell  TTUUEELL,,  ddaall  SSeeggrreettaarriioo  ccoommuunnaallee;;  
DDAATTOO  AATTTTOO  cchhee  iill  pprreesseennttee  pp rroovvvveeddiimmeennttoo  nnoonn  ccoommppoorrttaa  rriifflleessssii  ddiirreettttii  oo  iinnddiirreettttii  ssuullllaa  ggeessttiioonnee  
ffiinnaannzziiaarriiaa  ddeellll’’EEnnttee  ee  ppeerrttaannttoo  nnoonn  vviieennee  rriicchhiieessttoo  iill  ppaarreerree  ddii  rreeggoollaarriittàà  ccoonnttaabbiillee  aaii  sseennssii  ddeellll’’aarrtt..  4499  
ccoommmmaa  11  ddeell  TTUUEELL;;  
CCOONN   VVOOTTII  ffaavvoorreevvoollii  uunnaanniimmii;;  
  
  

DDEELLIIBBEERRAA  
 

 
per quanto esposto nelle premesse che qui si intendono riportate e approvate: 
  

••  11..  DDII  ccoonnffeerrmmaarree  llaa  vviiggeennzzaa  ddeell  PPTTPPCCTT  22001188  ––  22002200  aaddoottttaattoo  ccoonn  ddeelliibbeerraazziioonnee  GGCC  
nn..  1188  ddeell  3311  ggeennnnaaiioo  22001188..  

••  22..  DDII  DDAARREE  AATTTTOO  cchhee  iill  PPiiaannoo  vveerrrràà  aaggggiioorrnnaattoo  sseeccoonnddoo  qquuaannttoo  pprreessccrriittttoo  ddaall  
ddeettttaattoo  lleeggiissllaattiivvoo..  

 
 
 Con separata, unanime e palese votazione, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente 
eseguibile, ai sensi art.1, c.19, LR 21/2003. 
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PARERE DI REGOLARITÁ TECNICA 
 
 Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., è stato espresso 
parere favorevole alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione da DOTT.SSA VLASTA 
JARC in data 22 gennaio   2020. 
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Letto, confermato e sottoscritto, 
 

Il Presidente  Il Vicesegretario comunale 
F.to Bullian  Enrico  F.toJarc dott.ssa Vlasta 

 
ATTESTAZIONE DI PUBBLICAZIONE 

 
Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata all’Albo pretorio on line dal 27/01/2020 al 
10/02/2020 per quindici giorni consecutivi, ai sensi della L.R: n.21/2003 e successive modificazioni. 
 
Comune di Turriaco, lì   27/01/2020 
 

Il Responsabile della Pubblicazione 
F.toFulvio Turra  

 
ATTESTATO DI ESECUTIVITA` 

 
La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 22/01/2020, poiché dichiarata 
immediatamente esecutiva(art.1, comma 19 della L.R. 11/12/2003 n. 21 come modificato dall’art.17 
della L:R. 24/05/2004 n. 17). 
 
Lì  22/01/2020 
 

Il Responsabile dell’esecutività 
F.toDott.ssa Vlasta Jarc  

 
 

 
  
 
 
  
Copia conforme all’originale, in carta libera ad uso amministrativo. 
 
Lì  27/01/2020 

Il Responsabile del Procedimento 
 F.toFulvio Turra 

 


