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SSttaattuuttoo

TTIITTOOLLOO    II

PPRRIINNCCIIPPII  FFOONNDDAAMMEENNTTAALLII

AArrtt..  11  --  OOggggeettttoo

11..  IIll  pprreesseennttee  SSttaattuuttoo  ddiisscciipplliinnaa,,  aaii  sseennssii  ddii  lleeggggee  ee  ddeellll’’aattttoo  ccoossttiittuuttiivvoo,,  llee  nnoorrmmee
ffoonnddaammeennttaallii  ssuullll’’oorrggaanniizzzzaazziioonnee  eedd  iill  ffuunnzziioonnaammeennttoo  ddeellll’’eennttee  llooccaallee  aauuttoonnoommoo
ddeennoommiinnaattoo  ““UUNNIIOONNEE  DDEEII  CCOOMMUUNNII  DDEELLLLAA  CCIITTTTÀ DELLA RIVIERA DDEELL
BBRREENNTTAA””..

2. L'ambito territoriale dell'Unione coincide con quello dei comuni di Dolo e Fiesso d'Artico
che l'hanno costituita e con quello del comune di Fossò che ne entra a far parte.

33..  LL''aaddeessiioonnee  ddii  aallttrrii  CCoommuunnii  cchhee  nnee  ffaacccciiaannoo  rriicchhiieessttaa  èè  ssuubboorrddiinnaattaa  aallllaa  mmooddiiffiiccaa  ddeell
pprreesseennttee  SSttaattuuttoo..

AArrtt..  22  --  FFiinnaalliittàà  ddeellll’’UUnniioonnee

11..  EE’’  ccoommppiittoo  ddeellll’’uunniioonnee  pprroommuuoovveerree  llaa  pprrooggrreessssiivvaa  iinntteeggrraazziioonnee  ttrraa  ii  CCoommuunnii  cchhee  llaa
ccoossttiittuuiissccoonnoo  aall  ffiinnee  ddii  aaddddiivveenniirree  aadd  uunnaa  ggeessttiioonnee  eeffffiicciieennttee  eedd  eeffffiiccaaccee  ddeeii  sseerrvviizzii
nneellll’’iinntteerroo  tteerrrriittoorriioo  ee  mmaanntteenneennddoo  iinn  ccaappoo  aaii  ssiinnggoollii  CCoommuunnii  llaa  ccoommppeetteennzzaa  aallll’’eesseerrcciizziioo
ddeellllee  ffuunnzziioonnii  aammmmiinniissttrraattiivvee  cchhee  ppiiùù  ddaa  vviicciinnoo  nnee  ccaarraatttteerriizzzzaannoo  llee  ssppeecciiffiicchhee  ppeeccuulliiaarriittàà..

22..  LL’’UUnniioonnee  ddeeii  CCoommuunnii  ppeerrsseegguuee  ll’’aauuttooggoovveerrnnoo  ee  pprroommuuoovvee  lloo  ssvviilluuppppoo  ddeellllee  ccoommuunniittàà  cchhee
llaa  ccoossttiittuuiissccoonnoo..

33..  LL’’UUnniioonnee  ccoonnccoorrrree  aallllaa  ddeetteerrmmiinnaazziioonnee  ddeeggllii  oobbiieettttiivvii  ccoonntteennuuttii  nneeii  ppiiaannii  ee  pprrooggrraammmmii
ccoommuunnaallii,,  ddeellllaa  PPrroovviinncciiaa  ddii  VVeenneezziiaa,,  ddeellllaa  RReeggiioonnee  VVeenneettoo,,  ddeelllloo  SSttaattoo  ee  ddeellll’’UUnniioonnee
EEuurrooppeeaa  ee  pprroovvvveeddee,,  ppeerr  qquuaannttoo  ddii  pprroopprriiaa  ccoommppeetteennzzaa,,  aallllaa  lloorroo  ssppeecciiffiiccaazziioonnee  eedd
aattttuuaazziioonnee..

AArrtt..  33  --  OObbiieettttiivvii  pprrooggrraammmmaattiiccii

11..  SSoonnoo  oobbiieettttiivvii  pprriioorriittaarrii  ddeellllaa  UUnniioonnee::
aa))  pprroommuuoovveerree  ee  ccoonnccoorrrreerree  aalllloo  ssvviilluuppppoo  ssoocciioo--eeccoonnoommiiccoo  ddeeii  CCoommuunnii,,  ffaavvoorreennddoo  llaa

ppaarrtteecciippaazziioonnee    ddeellll’’iinniizziiaattiivvaa  eeccoonnoommiiccaa  ddeeii  ssooggggeettttii  ppuubbbblliiccii  ee  pprriivvaattii  aallllaa
rreeaalliizzzzaazziioonnee  ddii  ssttrruuttttuurree  ddii  iinntteerreessssee  ggeenneerraallee;;  aa  ttaall  ffiinnee,,  ll''UUnniioonnee  ttuutteellaa  ll’’eeqquuiilliibbrraattoo
aasssseettttoo  ddeell  tteerrrriittoorriioo  nneell  rriissppeettttoo  ee  nneellllaa  ssaallvvaagguuaarrddiiaa    ddeellll’’aammbbiieennttee  mmaatteerriiaallee  ee  ddeellllaa
ssaalluuttee  ddeeii  cciittttaaddiinnii::

bb))    vvaalloorriizzzzaarree,,  iinnoollttrree,,  iill  ppaattrriimmoonniioo  aarrttiissttiiccoo  ddeeii  cceennttrrii  ssttoorriiccii  ee  llee  ttrraaddiizziioonnii  ccuullttuurraallii;;

cc))  ppootteennzziiaarree  llee  ffuunnzziioonnii  eedd  ii  sseerrvviizzii  ccoonn  ccrriitteerrii  ddii  eeffffiicciieennzzaa,,  eeffffiiccaacciiaa  eedd  eeccoonnoommiicciittàà;;
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dd))  ffaavvoorriirree  llaa  qquuaalliittàà  ddeellllaa  vviittaa  ddeellllee  ppooppoollaazziioonnii  ppeerr  mmeegglliioo  rriissppoonnddeerree  aallllee  eessiiggeennzzee
ccoonnnneessssee    aall  ccoommpplleettoo  ee  aarrmmoonniiccoo  ssvviilluuppppoo  ddeellllaa  ppeerrssoonnaa;;

ee))  aarrmmoonniizzzzaarree  ll’’eesseerrcciizziioo  ddeellllee  ffuunnzziioonnii  ee  ddeeii  sseerrvviizzii  ccoonn  llee  eessiiggeennzzee  ggeenneerraallii  ddeeii
cciittttaaddiinnii,,  aassssiiccuurraannddoo  ll''eeqquuoo  uuttiilliizzzzoo  ddeellllee  rriissoorrssee;;

ff))    mmaanntteenneerree  ccoossttaannttii  pprroodduuttttiivvii  rraappppoorrttii  ccoonn  ii  CCoommuunnii  ee  ggllii  OOrrggaanniissmmii  ssoovvrraaccoommuunnaallii  ppeerr
eesseerrcciittaarree  uunnaa  eeffffiiccaaccee  iinnfflluueennzzaa  ppeerr  llaa  pprroommoozziioonnee  ee  lloo  ssvviilluuppppoo  ddeell  tteerrrriittoorriioo
ddeellll''UUnniioonnee..

AArrtt..44  --  PPrriinncciippii  ee  ccrriitteerrii  ggeenneerraallii  ddeellll''aazziioonnee  aammmmiinniissttrraattiivvaa

11..  LL''aazziioonnee  aammmmiinniissttrraattiivvaa  ddeellll''UUnniioonnee  tteennddee  aall  ccoossttaannttee  mmiigglliioorraammeennttoo  ddeeii  sseerrvviizzii  ooffffeerrttii  ee
aallll''aallllaarrggaammeennttoo  ddeellllaa  lloorroo  ffrruuiibbiilliittàà,,  aallllaa  rraappiiddiittàà  ee  sseemmpplliiffiiccaazziioonnee  ddeeggllii  iinntteerrvveennttii  ddii  ssuuaa
ccoommppeetteennzzaa  ee  aall  ccoonntteenniimmeennttoo  ddeeii  ccoossttii..

22..  LL''UUnniioonnee  aassssuummee  iill  mmeettooddoo  ee  ggllii  ssttrruummeennttii  ddeellllaa  pprrooggrraammmmaazziioonnee,,  rraaccccoorrddaannddoo  llaa  pprroopprriiaa
aazziioonnee  aammmmiinniissttrraattiivvaa  ccoonn  qquueellllaa  ddeeggllii  EEnnttii  PPuubbbblliiccii  ooppeerraannttii  nneell  tteerrrriittoorriioo;;  iinnffoorrmmaa  ii
rraappppoorrttii  ccoonn  ii  CCoommuunnii  ppaarrtteecciippaannttii  ee  ccoonn  ggllii  aallttrrii  EEnnttii  PPuubbbblliiccii  aall  pprriinncciippiioo  ddeellllaa  lleeaallee
ccoollllaabboorraazziioonnee;;  oorrggaanniizzzzaa  ll''aappppaarraattoo  bbuurrooccrraattiiccoo  sseeccoonnddoo  ccrriitteerrii  ddii  eeccoonnoommiicciittàà,,  eeffffiiccaacciiaa
eedd  eeffffiicciieennzzaa;;  pprroommuuoovvee  llaa  sseemmpplliiffiiccaazziioonnee  ddeellll''aattttiivviittàà  aammmmiinniissttrraattiivvaa;;  oosssseerrvvaa  iill  pprriinncciippiioo
ddeellllaa  mmuuttuuaa  ssoolliiddaarriieettàà  nneellllaa  ddeetteerrmmiinnaazziioonnee  ddii  ttaarriiffffee,,  iimmppoossttee  ee  ttaassssee..

33..  GGllii  oorrggaannii  ddeellll''UUnniioonnee  hhaannnnoo  ccuurraa  ddii  pprroovvvveeddeerree  cchhee  ll''aassssuunnzziioonnee  ddii  oobbbblliiggaazziioonnii,,  iimmppeeggnnii
ee  iinn  ggeenneerree  ttuuttttii  ii  rraappppoorrttii  oobbbblliiggaattoorrii  ppaassssiivvii  iinntteessttaattii  aallll''UUnniioonnee  pprreevveeddaannoo  uunnaa  dduurraattaa  nnoonn
ssuuppeerriioorree  aa  ddiieeccii  aannnnii,,  ssaallvvoo  cchhee  nnoonn  ddiissppoonnggaannoo  eesspprreessssaammeennttee  iinn  mmeerriittoo  aaggllii  oobbbblliigghhii  cchhee
ssuuppeerraannoo  iill  ddeecceennnniioo..

AArrtt..  55  --  SSeeddee  eedd  aaddeessiioonnee  ddii  aallttrrii  CCoommuunnii..

11..  LLaa  sseeddee  lleeggaallee  ddeellll’’UUnniioonnee  èè  ssiittuuaattaa  pprreessssoo  llaa  sseeddee  MMuunniicciippaallee  ddeell  CCoommuunnee  ddii  DDoolloo..

22..  GGllii  oorrggaannii  ppoossssoonnoo  rriiuunniirrssii  ee  ggllii  uuffffiiccii  ppoossssoonnoo  eesssseerree  ssiittuuaattii  aanncchhee  iinn  llooccaalliittàà  ddiivveerrssee,,
ppuurrcchhèè  nneellll’’aammbbiittoo  ddeell  tteerrrriittoorriioo  ddeellll''UUnniioonnee..

33..  LL’’uunniioonnee  ppoottrràà  ddoottaarrssii,,  ssuullllaa  bbaassee  ddeellllaa  nnoorrmmaattiivvaa  vviiggeennttee,,  ddii  uunn  pprroopprriioo  sstteemmmmaa  ee
ggoonnffaalloonnee..

44..  IInn  ooggnnii  mmoommeennttoo  aallttrrii  ccoommuunnii  ppoossssoonnoo  mmaanniiffeessttaarree  llaa  vvoolloonnttàà  ddii  aaddeerriirree  aallll’’UUnniioonnee;;  llaa
ccoollllaabboorraazziioonnee  ttrraa  ll’’UUnniioonnee  ee  ll’’eennttee  cchhee  hhaa  iinntteerreessssee  aadd  aaddeerriirree  vviieennee  aavvvviiaattaa  mmeeddiiaannttee
aappppoossiittii  iinnccoonnttrrii  ee//oo  ccoonnffeerreennzzee  ddii  sseerrvviizzii  ttrraa  ggllii  oorrggaannii  rraapppprreesseennttaattiivvii  ddeellll’’UUnniioonnee  ee  ddeell
CCoommuunnee..  LL’’aaddeessiioonnee  aallll’’uunniioonnee  aavvvviieennee  mmeeddiiaannttee  aapppprroovvaazziioonnee  ddaa  ppaarrttee  ddeell  ccoonnssiigglliioo
ccoommuunnaallee  ddeell  pprreesseennttee  ssttaattuuttoo  nneellllee  ffoorrmmee  pprreevviissttee  ddaallllaa  lleeggggee;;  llaa  ddeelliibbeerraazziioonnee  ddeell
CCoonnssiigglliioo  ccoommuunnaallee  ddoovvrràà  eesssseerree  rreecceeppiittaa  ddaa  aappppoossiittaa  ddeelliibbeerraazziioonnee  ddeellll''aasssseemmbblleeaa
ddeellll''UUnniioonnee..
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AArrtt..  66  --  DDuurraattaa

11..    LL’’UUnniioonnee  hhaa  uunnaa  dduurraattaa  aa  tteemmppoo  iinnddeetteerrmmiinnaattoo,,  ccoonn  ddeeccoorrrreennzzaa  ddaallllaa  ssoottttoossccrriizziioonnee
ddeellll’’aattttoo  ccoossttiittuuttiivvoo..

22..    LL’’UUnniioonnee  vviieennee  ddiicchhiiaarraattaa  sscciioollttaa::
  iinn  ccaassoo  ddii  rreecceessssoo  ddii  uunnoo  ddeeii  22  ccoommuunnii,,  qquuaannddoo  ll’’UUnniioonnee  èè  ccoossttiittuuiittaa  ddaa  dduuee  ssoollii

CCoommuunnii;;
  iinn  ccaassoo  ddii  rreecceessssoo  ddeellllaa  mmaaggggiioorraannzzaa  ddeeii  CCoommuunnii,,  qquuaannddoo  ll’’UUnniioonnee  èè  ccoossttiittuuiittaa  ddaa  ttrree  oo

ppiiùù  CCoommuunnii;;

33..  LLee    ccoonnttrroovveerrssiiee  cchhee  ddoovveesssseerroo  iinnssoorrggeerree  iinn  ddiippeennddeennzzaa  ddeell  pprreesseennttee  aarrttiiccoolloo  ssaarraannnnoo
ddeecciissee  ddaa  uunnaa  ccoommmmiissssiioonnee  aarrbbiittrraallee  ccoommppoossttaa  ddaall  PPrreessiiddeennttee  ddeellll’’UUnniioonnee,,  ddaall  SSiinnddaaccoo  ddeell
CCoommuunnee  iinntteerreessssaattoo  ee  ddaa  uunn  eessppeerrttoo  ddii  ddiirriittttoo  aammmmiinniissttrraattiivvoo  nnoommiinnaattoo  ddaall  PPrreessiiddeennttee  ddeell
TTrriibbuunnaallee  ddii  VVeenneezziiaa..

44..  NNeellll’’iippootteessii  cchhee  iill  PPrreessiiddeennttee  ddeellll’’UUnniioonnee  ssiiaa  iill  SSiinnddaaccoo  ddeell  CCoommuunnee  iinntteerreessssaattoo,,  lloo  sstteessssoo
ddeeccaaddee  ddaallllaa  ccaarriiccaa  ddii  PPrreessiiddeennttee  ddaallllaa  ddaattaa  ddii  pprreesseennttaazziioonnee  ddeellllaa  rriicchhiieessttaa  ddii  rreecceessssoo  ee  llaa
ccaarriiccaa  ddii  PPrreessiiddeennttee  vviieennee  aassssuunnttaa  ddaall  SSiinnddaaccoo  cchhee  sseegguuee  nneellll’’oorrddiinnee  ddii  ttuurrnnaazziioonnee  ssttaabbiilliittoo
ddaallll''AAsssseemmbblleeaa  ddeellll''UUnniioonnee..

AArrtt..  77  --  RReecceessssoo

11..  OOggnnii  CCoommuunnee  ppaarrtteecciippaannttee  aallll’’UUnniioonnee  ppuuòò  rreecceeddeerrvvii  uunniillaatteerraallmmeennttee  ccoonn  pprroovvvveeddiimmeennttoo
ccoonnssiilliiaarree  aaddoottttaattoo  ddaallllaa  mmaaggggiioorraannzzaa  ddeeii  22//33  ddeeii  ccoonnssiigglliieerrii  aasssseeggnnaattii  aall  CCoonnssiigglliioo
CCoommuunnaallee,,  ddaa  aassssuummeerrssii  eennttrroo  iill  mmeessee  ddii  SSeetttteemmbbrree..

22..  GGllii  eeffffeettttii  ddeell  rreecceessssoo  ddeeccoorrrroonnoo  ddaall  pprriimmoo  ggeennnnaaiioo  ddeellll’’aannnnoo  ssoollaarree  ssuucccceessssiivvoo..  DDaa  ttaallee
ddaattaa  iill  CCoommuunnee  rreecceeddeennttee  ppeerrddee  iill  ddiirriittttoo  ddii  aavvvvaalleerrssii  ddeellllaa  ddeennoommiinnaazziioonnee  ee  ddeelllloo  sstteemmmmaa
ddeellll''UUnniioonnee..

33..  NNeeii  ccoonnffrroonnttii  ddeellll’’EEnnttee  cchhee  rreecceeddee,,  iill  rreecceessssoo  nnoonn  hhaa  eeffffeettttoo  ppeerr  llee  pprreessttaazziioonnii  ggiiàà  eesseegguuiittee
oo  iinn  ccoorrssoo  ddii  eesseeccuuzziioonnee..

44..  NNeellll''aassssuummeerree  rraappppoorrttii  oobbbblliiggaattoorrii  vveerrssoo  tteerrzzii,,  ggllii  oorrggaannii  ddeellll''UUnniioonnee  ppoossssoonnoo  ddiissppoorrrree
eesspprreessssaammeennttee  iinn  mmeerriittoo  aallll''eevveenniieennzzaa  ddeell  rreecceessssoo  ddii  uunnoo  oo  ppiiùù  ddeeii  CCoommuunnii  cchhee  llaa
ccoossttiittuuiissccoonnoo  oo  ddii  sscciioogglliimmeennttoo  ddeellllaa  ggeessttiioonnee  aassssoocciiaattaa..

55..  NNeell  ccaassoo  iinn  ccuuii  nnoonn  ssuussssiissttaa  eesspprreessssaa  ddiissppoossiizziioonnee  iinn  mmeerriittoo  aallllee  eevveennttuuaalliittàà  ddii  ccuuii  aall
ccoommmmaa  pprreecceeddeennttee,,  ii  rraappppoorrttii  oobbbblliiggaattoorrii  eessiisstteennttii  aall  mmoommeennttoo  ddeell  rreecceessssoo  ddii  uunnoo  oo  ppiiùù
CCoommuunnii  cchhee  nnoonn  ccoommppoorrttii  lloo  sscciioogglliimmeennttoo  ddeellll''UUnniioonnee  ppeerrssiissttoonnoo  iinn  ccaappoo  aa  qquueesstt''uullttiimmaa,,
ssaallvvoo  iill  ddiirriittttoo  ddii  qquueessttaa  ddii  rriippeetteerree  ddaall  CCoommuunnee  rreecceeddeennttee  ii  ccoorrrriissppeettttiivvii  cchhee  rreessttaannoo  ddoovvuuttii
ppeerr  llee  oobbbblliiggaazziioonnii  cchhee  lloo  iinntteerreessssiinnoo..

66..  SSaallvvoo  ddiivveerrssoo  aaccccoorrddoo  ttrraa  ii  CCoommuunnii  ffaacceennttii  ppaarrttee  ddeellll''UUnniioonnee,,  ttuuttttii  ii  mmeezzzzii  eedd  iill
ppeerrssoonnaallee  aappppoorrttaattii  ddaall  CCoommuunnee  cchhee  rreecceeddee,,  rriittoorrnneerraannnnoo  nneellllaa  ddiissppoonniibbiilliittàà  ddeelllloo  sstteessssoo..

77..  NNeell  ccaassoo  iinn  ccuuii  iill  CCoommuunnee  rreecceeddeennttee  ssiiaa  aasssseeggnnaattaarriioo  ddii  bbeennii  ddii  qquuaalluunnqquuee  ttiippoo  ee  nnaattuurraa
aaccqquuiissttaattii  ccoonn  ccoonnttrriibbuuttii  RReeggiioonnaallii  oo  NNaazziioonnaallii,,  ll''EEnnttee  ddoovvrràà  rreessttiittuuiirree  aallll''UUnniioonnee  iill  rreellaattiivvoo
ccoonnttrriibbuuttoo  iinn  pprrooppoorrzziioonnee  aall  tteemmppoo  mmaannccaannttee  aall  ccoommppiimmeennttoo  ddii  uunn  qquuiinnqquueennnniioo  ddaallllaa  ddaattaa
ddii  aaccqquuiissttoo  ddeell  bbeennee  mmeeddeessiimmoo..

88..    IInn  ccaassoo  ddii  ccoonnttrroovveerrssiiee  ssii  aapppplliiccaannoo  llee  ddiissppoossiizziioonnii  ddii  ccuuii  aall  ccoommmmaa  33  ddeell  pprreecceeddeennttee  aarrtt..  66..
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TTIITTOOLLOO  IIII
CCOOMMPPEETTEENNZZEE

AArrtt..  88  --  FFuunnzziioonnii  ee  sseerrvviizzii

11..  SSoonnoo  aaffffiiddaattee  aallll''UUnniioonnee  ddeeii  CCoommuunnii  ttuuttttee  llee  ccoommppeetteennzzee  aammmmiinniissttrraattiivvee  ccoonncceerrnneennttii  llaa
ggeessttiioonnee  uunniittaarriiaa  ddeellllee  ffuunnzziioonnii  eedd  ii  sseerrvviizzii  ssoottttooeelleennccaattii::
--  PPoolliizziiaa  llooccaallee
--  AAttttiivviittàà  PPrroodduuttttiivvee  ((ccoommmmeerrcciioo  aaggrriiccoollttuurraa  aarrttiiggiiaannaattoo  iinndduussttrriiaa  ttuurriissmmoo))
--  RReettrriibbuuzziioonnee,,  ffoorrmmaazziioonnee  eedd  aaggggiioorrnnaammeennttoo  ddeell  ppeerrssoonnaallee
--  CCoommuunniiccaazziioonnee  ee  ssppoorrtteelllloo  iinntteeggrraattoo
--  NNoottiiffiiccaazziioonnee  aattttii
--  SSppoorrtteelllloo  UUnniiccoo

22..  PPoossssoonnoo  eesssseerree  aattttrriibbuuiittee  ssuucccceessssiivvaammeennttee,,  aa  sseegguuiittoo  ddii  aappppoossiittaa  ddeelliibbeerraa  ddeeii  rriissppeettttiivvii
CCoonnssiiggllii  CCoommuunnaallii,,  llee  aallttrree  ffuunnzziioonnii  ee  sseerrvviizzii  ddii  sseegguuiittoo  iinnddiiccaattii::
--  SSeerrvviizzii  aammbbiieennttaallii  ee  ccoooorrddiinnaammeennttoo  nneeii  sseettttoorrii  ddeellllaa  ssiiccuurreezzzzaa  ddeell  llaavvoorroo
--  PPrrootteezziioonnee  cciivviillee
--  GGeessttiioonnee  aappppaallttii  ppeerr  ooppeerree  ppuubbbblliicchhee  ppeerr  ffoorrnniittuurree  ddii  bbeennii  ee  sseerrvviizzii
--  UUffffiicciioo  ppeerr  llee  eesspprroopprriiaazziioonnii
--  SSeerrvviizziioo  mmaannuutteennttiivvoo
--  PPrrooggrraammmmaazziioonnee  ee  pprrooggeettttaazziioonnee  aassssoocciiaattii  ooppeerree  ppuubbbblliicchhee  ddii  iinntteerreessssee  ddeeii  CCoommuunnii
--  GGeessttiioonnee  ssiisstteemmii  iinnffoorrmmaattiiccii..

33..  II  pprroovvvveeddiimmeennttii  ddii  aattttuuaazziioonnee  rreellaattiivvii  aallllee  ddiissppoossiizziioonnii  ddii  ccuuii  aall  ccoommmmaa  11  ee  22,,  ssoonnoo  aaddoottttaattii
ddaallllee  rriissppeettttiivvee  GGiiuunnttee  mmeeddiiaannttee  aappppoossiittii  ccoonnttrraattttii  ddii  sseerrvviizziioo,,  ppooii  rreecceeppiittii  ddaa  ppaarrttee
ddeellll''UUnniioonnee..  TTaallii  pprroovvvveeddiimmeennttii  aavvrraannnnoo  ii  ccoonntteennuuttii  ddii  ccuuii  aall  11°°  ccoommmmaa  ddeell  ssuucccceessssiivvoo  aarrtt..
99..

44..  LL''iinnddiivviidduuaazziioonnee  ddeellllee  ccoommppeetteennzzee  ooggggeettttoo  ddeell  ttrraassffeerriimmeennttoo  èè  ooppeerraattaa  aattttrraavveerrssoo  llaa
rriiccoommppoossiizziioonnee  uunniittaarriiaa  ddeellllee  ffuunnzziioonnii    ee  ddeeii  sseerrvviizzii,,  ttrraa  lloorroo  oommooggeenneeii,,  ccoossìì    ddaa  eevviittaarree
rreessiidduuii  ggeessttiioonnaallii  iinn  ccaappoo  aaii  CCoommuunnii..  AA  ttaall  ffiinnee,,  llaa  mmeennzziioonnee  ddii  uunn  ddaattoo  sseettttoorree  mmaatteerriiaallee
nneeggllii  aattttii  ddii  ttrraassffeerriimmeennttoo  iimmpplliiccaa  iill  ssuubbeennttrroo  ddeellll''UUnniioonnee  iinn  ttuuttttee  llee  ffuunnzziioonnii
aammmmiinniissttrraattiivvee  ccoonnnneessssee,,  ggiiàà  eesseerrcciittaattee  ddaaii  CCoommuunnii..

55..  LL''UUnniioonnee  ppuuòò  aallttrreessìì  ggeessttiirree  iinn  ffoorrmmaa  aassssoocciiaattaa,,  aaii  sseennssii,,  nneellllee  ffoorrmmee  ee  ccoonn  llee  pprroocceedduurree
ddeellll''aarrtt..  3300  DD..LLggss..  226677//0000,,  aallttrree  aattttiivviittàà  ee  sseerrvviizzii  ccoommpplleemmeennttaarrii,,  aaii  ffiinnii  ddii  ccoooorrddiinnaarrllii  eedd
aassssiiccuurraarrnnee  oommooggeenneeiittàà,,  eeffffiicciieennzzaa,,  eeffffiiccaacciiaa  eedd  eeccoonnoommiicciittàà..  LLaa  ggeessttiioonnee  iinn  ffoorrmmaa
aassssoocciiaattaa  ppuuòò  eesssseerree,,  ppeerr  ttaalluunnee  ffuunnzziioonnii  ppaarrttiiccoollaarrmmeennttee  ccoommpplleessssee,,  uunnaa  ffaassee  pprrooddrroommiiccaa
aall  ttrraassffeerriimmeennttoo  ddii  ccoommppeetteennzzee  aaii  sseennssii  ddeell  ssuucccceessssiivvoo  aarrtt..  99  aall  ffiinnee  ddii  vveerriiffiiccaarrnnee
ll''aattttuuaabbiilliittàà..

AArrtt..  99  --  UUlltteerriioorree    ttrraassffeerriimmeennttoo  ddii    ccoommppeetteennzzee

11..  Il trasferimento di nuove competenze si perfeziona mediante una convergenza di
deliberazioni tra  l'Unione e tutti i Comuni. IInn  ddeettttee  ddeelliibbeerraazziioonnii,,  aanncchhee  ccoonn  rriinnvviioo  aallllee
eevveennttuuaallii  ssoolluuzziioonnii  ttrraannssiittoorriiee  eedd  iinntteerrllooccuuttoorriiee  pprreevviissttee  ddaaggllii  aattttii  ccoommuunnaallii,,  ddoovvrraannnnoo
cchhiiaarraammeennttee  eesssseerree  iinnddiiccaattee  llee  ccoonnddiizziioonnii  oorrggaanniizzzzaattiivvee  ee  ffiinnaannzziiaarriiee  iiddoonneeee  aadd  eevviittaarree  cchhee
nneellllaa  ssuucccceessssiioonnee  ddeellllaa  ttiittoollaarriittàà  ddeeii  rraappppoorrttii  ppoossssaannoo  ddeetteerrmmiinnaarrssii  ffoorrmmee  ddii  pprreeggiiuuddiizziioo
aallllaa  rreeggoollaarriittàà  ee  aallllaa  ccoonnttiinnuuiittàà  ddeellllee  pprreessttaazziioonnii  ee//oo  ddeeii  sseerrvviizzii  cchhee  nnee  ddeerriivvaannoo..

22..  AA  sseegguuiittoo  ddeell  ttrraassffeerriimmeennttoo  ddeellllee  ccoommppeetteennzzee,,  ll’’UUnniioonnee  ddiivviieennee  ttiittoollaarree  ddii  ttuuttttee  llee  FFuunnzziioonnii
aammmmiinniissttrraattiivvee  ooccccoorrrreennttii  aallllaa  ggeessttiioonnee..  AAdd  eessssaa  ccoommppeettoonnoo  llee  aannnneessssee  ttaassssee,,  ttaarriiffffee  ee
ccoonnttrriibbuuttii,,  iivvii  ccoommpprreessaa  llaa  lloorroo  ddeetteerrmmiinnaazziioonnee,,  aacccceerrttaammeennttoo  ee  pprreelliieevvoo,,  ssaallvvaa  ddiivveerrssaa
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ssppeecciiffiiccaazziioonnee..  CCoonn  aappppoossiittaa  ddeelliibbeerraa  ddeell  CCoonnssiigglliioo  ddii  AAmmmmiinniissttrraazziioonnee  ii  CCoommuunnii  mmeemmbbrrii
ppoossssoonnoo  eesssseerree  eessoonneerraattii  ddaall  ppaaggaammeennttoo  ddii  ttaassssee  ee  ttaarriiffffee  ppeerr  ddeetteerrmmiinnaattii  sseerrvviizzii  ssvvoollttii
ddaallllaa  UUnniioonnee  iinn  ffaavvoorree  ddeeii  mmeeddeessiimmii..

33..  IIll  ttrraassffeerriimmeennttoo  ddii  ffuunnzziioonnii  ddaaii  CCoommuunnii  aaddeerreennttii  aallll''UUnniioonnee  nnoonn  ccoommppoorrttaa  llaa  ttrraassllaazziioonnee
ddeellllee  ccoommppeetteennzzee  aattttrriibbuuiittee  eesspprreessssaammeennttee  aall  SSiinnddaaccoo  ddaallllee  nnoorrmmee  vviiggeennttii  nneellllee  mmaatteerriiee  iinn
ccuuii  eeggllii  aaggiissccee  iinn  qquuaalliittàà  ddii  UUffffiicciiaallee  ddeell  GGoovveerrnnoo  oo  ddii  AAuuttoorriittàà  LLooccaallee..

44..  QQuuaallssiiaassii  ccoonnfflliittttoo  ddii  ccoommppeetteennzzaa  aattttiivvoo  ee  ppaassssiivvoo  ffrraa  ll’’UUnniioonnee  eedd  uunnoo  oo  ppiiùù  CCoommuunnii  èè
rriissoollttoo  ccoonn  llee  mmooddaalliittàà  ddii  ccuuii  aall  ccoommmmaa  33°°  ddeell  pprreecceeddeennttee  aarrttiiccoolloo  66..

TTIITTOOLLOO  IIIIII
OORRGGAANNIIZZZZAAZZIIOONNEE  DDII  GGOOVVEERRNNOO

AArrtt..  1100  --  OOrrggaannii  ddeellll’’UUnniioonnee

11..  SSoonnoo  oorrggaannii  ddeellll’’UUnniioonnee::
aa..  LL’’  AAsssseemmbblleeaa  ddeellll’’UUnniioonnee
bb..  IIll  PPrreessiiddeennttee
cc..  IIll  CCoonnssiigglliioo  ddii  AAmmmmiinniissttrraazziioonnee  ((CC..dd..AA..))

22..  TTuuttttii  ii  mmeemmbbrrii  ddeeggllii  oorrggaannii  ddeellll’’UUnniioonnee  ddeeccaaddoonnoo  aauuttoommaattiiccaammeennttee  ddaallllaa  ccaarriiccaa  rriivveessttiittaa
nneellll’’aammbbiittoo  ddeellll’’UUnniioonnee  iinn  ooggnnii  iippootteessii  ddii  cceessssaazziioonnee  ddaallllaa  ccaarriiccaa  ((rriissppeettttiivvaammeennttee  ddii
SSiinnddaaccoo,,  aasssseessssoorree  oo  ccoonnssiigglliieerree))  aallll’’iinntteerrnnoo  ddeell  CCoommuunnee  ddii  aappppaarrtteenneennzzaa..

AArrtt..  1111  --  LL’’AAsssseemmbblleeaa  ddeellll’’UUnniioonnee

11..  LL’’AAsssseemmbblleeaa  ddeellll’’UUnniioonnee  èè  ccoommppoossttaa  ddaaii  SSiinnddaaccii  ee  ddaa  33  CCoonnssiigglliieerrii  ppeerr  cciiaassccuunnoo  ddeeii
CCoommuunnii  ppaarrtteecciippaannttii  aallll’’UUnniioonnee,,  eelleettttii  ddaaii  rriissppeettttiivvii  CCoonnssiiggllii  aall  pprroopprriioo  iinntteerrnnoo  ccoonn  vvoottoo
lliimmiittaattoo  aa  uunnoo  ee  ddii  ccuuii  aallmmeennoo  uunn  rraapppprreesseennttaannttee  ppeerr  cciiaassccuunn  CCoommuunnee  iinn  rraapppprreesseennttaannzzaa
ddeellllee  mmiinnoorraannzzee..

22..  LL’’AAsssseemmbblleeaa  aaddoottttaa  uunn  pprroopprriioo  rreeggoollaammeennttoo  ddii  ffuunnzziioonnaammeennttoo  aa  mmaaggggiioorraannzzaa  aassssoolluuttaa  ddeeii
ssuuooii  ccoommppoonneennttii..

33..  LL''aasssseemmbblleeaa  iinn  pprriimmaa  ccoonnvvooccaazziioonnee,,  èè  rreeggoollaarrmmeennttee  ccoossttiittuuiittaa  ccoonn  ll’’iinntteerrvveennttoo  ddeellllaa
mmaaggggiioorraannzzaa  ddeeii  ccoommppoonneennttii  ee  ddeelliibbeerraa  aa  mmaaggggiioorraannzzaa  aassssoolluuttaa  ddeeii  vvoottaannttii..

44..  IInn  sseeccoonnddaa  ccoonnvvooccaazziioonnee  èè  rreeggoollaarrmmeennttee  ccoossttiittuuiittaa  ccoonn  ll’’iinntteerrvveennttoo  ddii  aallmmeennoo  ttrree
ccoommppoonneennttii  ee  ddeelliibbeerraa  aa  mmaaggggiioorraannzzaa  ddeeii  vvoottaannttii..

55..  AAllll’’AAsssseemmbblleeaa  ppaarrtteecciippaannoo,,  sseennzzaa  ddiirriittttoo  aall  vvoottoo,,  ggllii  aasssseessssoorrii  ddeeii  CCoommuunnii  ppaarrtteecciippaannttii
aallll’’UUnniioonnee..

AArrtt..  1122  --  CCoommppeetteennzzee  ddeellll’’AAsssseemmbblleeaa

11..  LL''AAsssseemmbblleeaa  ddeetteerrmmiinnaa  ll''iinnddiirriizzzzoo  ppoolliittiiccoo  aammmmiinniissttrraattiivvoo  ddeellll''UUnniioonnee  ee  nnee  ccoonnttrroollllaa
ll''aattttuuaazziioonnee,,  aaddoottttaannddoo  ggllii  aattttii  ffoonnddaammeennttaallii  aattttrriibbuuiittii  ddaallllaa  lleeggggee  aallllee  ssuuee  ccoommppeetteennzzee  ee  nnoonn
iinnccoommppaattiibbiillii  ccoonn  iill  pprreesseennttee  SSttaattuuttoo..
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22..  LL''AAsssseemmbblleeaa  nnoonn  ppuuòò  ddeelleeggaarree  llee  pprroopprriiee  ffuunnzziioonnii  aadd  aallttrrii  oorrggaannii..

33..  IIll  ddooccuummeennttoo  pprrooggrraammmmaattiiccoo  pprreesseennttaattoo  ddaall  PPrreessiiddeennttee  ddeellll''UUnniioonnee  ee  aapppprroovvaattoo
ddaallll''AAsssseemmbblleeaa,,  ccoossttiittuuiissccee  aattttoo  ddii  rriiffeerriimmeennttoo  ssuull  qquuaallee  ll''AAsssseemmbblleeaa  eesseerrcciittaa  llee  pprroopprriiee
ffuunnzziioonnii  ddii  iinnddiirriizzzzoo  ee  ccoonnttrroolllloo  ssuullll''aazziioonnee  ppoolliittiiccoo--aammmmiinniissttrraattiivvaa  ddeellll''eennttee..

44..  IIll  CCoonnssiigglliioo  ddii  AAmmmmiinniissttrraazziioonnee  ddeellll''UUnniioonnee  ffoorrnniissccee  ppeerriiooddiiccaammeennttee  aallll''AAsssseemmbblleeaa
rraappppoorrttii  ggeenneerraallii  ee  ppeerr  sseettttoorrii  ddii  aattttiivviittàà,,  aanncchhee  ssuullllaa  bbaassee  ddii  iinnddiiccaattoorrii  cchhee  ccoonnsseennttoonnoo  ddii
vvaalluuttaarree,,  aanncchhee  ssoottttoo  iill  pprrooffiilloo  tteemmppoorraallee,,  ll''aannddaammeennttoo  ddeellllaa  ggeessttiioonnee  iinn  rreellaazziioonnee  aaggllii
oobbiieettttiivvii  ssttaabbiilliittii  nneeggllii  iinnddiirriizzzzii  ddii  ccuuii  aall  ccoommmmaa  33..

55..  LL''AAsssseemmbblleeaa  èè  ccoonnvvooccaattaa  ee  pprreessiieedduuttaa  ddaall  PPrreessiiddeennttee  ddeellll''UUnniioonnee,,  iill  qquuaallee  eesseerrcciittaa  llee
ffuunnzziioonnii  cchhee  ppeerr  lleeggggee  ggllii  ssoonnoo  aattttrriibbuuiittee..

66..  LL''AAsssseemmbblleeaa  nneell  rriissppeettttoo  ddeellllee  nnoorrmmee  vviiggeennttii  iinn  mmaatteerriiaa,,  ddeetteerrmmiinnaa  llaa  mmiissuurraa  ddeeii  ggeettttoonnii  ddii
pprreesseennzzaa  ppeerr  ii  ccoommppoonneennttii  ddeellll''AAsssseemmbblleeaa..

AArrtt..  1133  --  DDiirriittttii  ee  ddoovveerrii  ddeeii  CCoonnssiigglliieerrii

11..  II  CCoonnssiigglliieerrii  eesseerrcciittaannoo  llee  ffuunnzziioonnii  ee  ggooddoonnoo  ddeellllee  pprreerrooggaattiivvee  ssttaabbiilliittee  ddaallllaa  lleeggggee  sseeccoonnddoo
llee  pprroocceedduurree  ee  llee  mmooddaalliittàà  ssttaabbiilliittee  ddaall  RReeggoollaammeennttoo  iinntteerrnnoo  ddeellll''AAsssseemmbblleeaa..

AArrtt..  1144  --  DDeeccaaddeennzzaa  ee  ddiimmiissssiioonnii  ddeeii  CCoonnssiigglliieerrii

11..  IIll  CCoonnssiigglliieerree  cchhee  sseennzzaa  ggiiuussttiiffiiccaattoo  mmoottiivvoo  nnoonn  iinntteerrvveennggaa  aa  ttrree  sseedduuttee  ccoonnsseeccuuttiivvee  ddeeii
llaavvoorrii  ddeellll''aasssseemmbblleeaa  ddeeccaaddee  ddaallllaa  ccaarriiccaa..

22..  LLee  ddiimmiissssiioonnii  ddaallllaa  ccaarriiccaa  ddii  CCoonnssiigglliieerree,,  iinnddiirriizzzzaattee  ppeerr  iissccrriittttoo  aall  PPrreessiiddeennttee
ddeellll''AAsssseemmbblleeaa  ddeellll''UUnniioonnee,,  ddeevvoonnoo  eesssseerree  aassssuunnttee  iimmmmeeddiiaattaammeennttee  aall  pprroottooccoolllloo  ddeellll''EEnnttee
nneellll''oorrddiinnee  tteemmppoorraallee  ddii  pprreesseennttaazziioonnee..  EEssssee  ssoonnoo  iirrrreevvooccaabbiillii,,  nnoonn  nneecceessssiittaannoo  ddii  pprreessaa
dd''aattttoo  ee  ssoonnoo  iimmmmeeddiiaattaammeennttee  eeffffiiccaaccii..

33..  LLaa  ddeeccaaddeennzzaa  ee  llee  ddiimmiissssiioonnii  ddaa  CCoonnssiigglliieerree  CCoommuunnaallee,,  nneellllee  iippootteessii  ddiisscciipplliinnaattee  ddaallllaa
lleeggggee  ee  ddaall  rreeggoollaammeennttoo  ddeell  CCoonnssiigglliioo  CCoommuunnaallee  ddii  aappppaarrtteenneennzzaa,,  ddeetteerrmmiinnaannoo  llaa
ddeeccaaddeennzzaa  ddaallllaa  ccaarriiccaa  ddii  CCoonnssiigglliieerree  aappppeennaa  ddiivveennuuttee  eeffffiiccaaccii..

44..  NNeellllee  iippootteessii  pprreevviissttee  ddaaii  ccoommmmii  pprreecceeddeennttii,,  iill  CCoonnssiigglliioo  CCoommuunnaallee  ccuuii  iill  CCoonnssiigglliieerree
ddeeccaadduuttoo  oo  ddiimmeessssoo  aappppaarrttiieennee  pprroovvvveeddee  qquuaannttoo  pprriimmaa  aa  eelleeggggeerree  aall  pprroopprriioo  iinntteerrnnoo  uunn
nnuuoovvoo  CCoonnssiigglliieerree  ddeellll''UUnniioonnee,,  mmaanntteenneennddoo  ll''oorriiggiinnaarriioo  rraappppoorrttoo  nnuummeerriiccoo  ttrraa
mmaaggggiioorraannzzaa  ee  mmiinnoorraannzzaa  iinn  sseennoo  aaii  pprroopprrii  mmeemmbbrrii  pprreessssoo  ll''AAsssseemmbblleeaa  ddeellll''UUnniioonnee..

55..  QQuuaalluunnqquuee  ccoommppoonneennttee  ddeeggllii  oorrggaannii  ddeellll''UUnniioonnee,,  cchhee  nneell  ccoorrssoo  ddeell  pprroopprriioo  mmaannddaattoo,,  ppeerr
qquuaallssiiaassii  rraaggiioonnee  ccoonnfflluuiissccee,,  iinn  sseennoo  aall  pprroopprriioo  CCoonnssiigglliioo  CCoommuunnaallee,,  iinn  uunn  ggrruuppppoo
ccoonnssiigglliiaarree  ddiivveerrssoo  ddaa  qquueelllloo  oorriiggiinnaarriioo  oo  ddeetteerrmmiinnaa  mmooddiiffiiccaazziioonnii  aaggllii  aasssseettttii  ttrraa
mmaaggggiioorraannzzaa  ee  mmiinnoorraannzzaa  ppuuòò  eesssseerree  ssoossttiittuuiittoo  ddaalllloo  sstteessssoo  CCoonnssiigglliioo  CCoommuunnaallee  ccoonn  aallttrroo
ccoommppoonneennttee..

AArrtt..  1155  --  NNoorrmmaa  ddii  RRiinnvviioo

11..  SSii  aapppplliiccaannoo  aaggllii  oorrggaannii  ddeellll’’UUnniioonnee  ee  aaii  lloorroo  ccoommppoonneennttii  llee  nnoorrmmee  ddii  ffuunnzziioonnaammeennttoo,,  ddii
ddiissttrriibbuuzziioonnee  ddeellllee  ccoommppeetteennzzee  ee  ddii  iinnccoommppaattiibbiilliittàà  ssttaabbiilliittee  ddaallllaa  lleeggggee  ppeerr  ggllii  EEnnttii  LLooccaallii..
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AArrtt..  1166  --  IIll  PPrreessiiddeennttee

11..  NNeellllaa  pprriimmaa  sseedduuttaa  ddeellll''AAsssseemmbblleeaa,,  ccoonnvvooccaattaa  ee  pprreessiieedduuttaa  ddaall  SSiinnddaaccoo  ddeell  CCoommuunnee  ccoonn
ppooppoollaazziioonnee  mmaaggggiioorree,,  aassssiissttiittoo  ddaall  SSeeggrreettaarriioo  ddeell  mmeeddeessiimmoo  CCoommuunnee,,  ll''AAsssseemmbblleeaa  eelleeggggee
iill  PPrreessiiddeennttee  ddeellll''UUnniioonnee  ttrraa  ii  SSiinnddaaccii  cchhee  llaa  ccoossttiittuuiissccoonnoo..

22..  IIll  PPrreessiiddeennttee  ddeellll''UUnniioonnee  èè  eelleettttoo  aa  mmaaggggiioorraannzzaa  aassssoolluuttaa  ddeeii  ccoommppoonneennttii  ssuullllaa  bbaassee  ddii  uunn
ddooccuummeennttoo  pprrooggrraammmmaattiiccoo  entro il 31.12 dell'anno precedente a quello di riferimento..  IInn
ccaassoo  ddii  ppaarriittàà  llaa  vvoottaazziioonnee  vviieennee  iimmmmeeddiiaattaammeennttee  rriippeettuuttaa..  IInn  ccaassoo  ddii  uulltteerriioorree  ppaarriittàà  èè
eelleettttoo  iill  SSiinnddaaccoo  ddeell  CCoommuunnee  ccoonn  ppooppoollaazziioonnee  mmaaggggiioorree..

33..  LLaa  PPrreessiiddeennzzaa  ddeellll''UUnniioonnee  aall  ffiinnee  ddii  ffaavvoorriirree  uunnaa  ttuurrnnaazziioonnee  ttrraa  ii  SSiinnddaaccii  ddeeii  CCoommuunnii
ppaarrtteecciippaannttii  aallll''aassssoocciiaazziioonnee  ddii  ffuunnzziioonnii  ee  sseerrvviizzii,,  hhaa  llaa  dduurraattaa  ddii  uunn  eesseerrcciizziioo  ffiinnaannzziiaarriioo,,
ssaallvvaa  ddiivveerrssaa  iinnddiiccaazziioonnee  ssttaabbiilliittaa  ddaallll''AAsssseemmbblleeaa..

AArrtt..  1177  --  CCoommppeetteennzzee  ddeell  PPrreessiiddeennttee

11..  IIll  PPrreessiiddeennttee,,  rraapppprreesseennttaa  ll’’UUnniioonnee,,  ccoonnvvooccaa  ee  pprreessiieeddee  iill  CCoonnssiigglliioo  ddii  AAmmmmiinniissttrraazziioonnee
((CC..dd..AA..)),,  ssvvoollggee  llee  ffuunnzziioonnii  aattttrriibbuuiittee  aall  SSiinnddaaccoo  ddaallll''AArrtt..  5500  ddeell  TT..UU..EE..LL..  226677//22000000,,  ddaall
pprreesseennttee  SSttaattuuttoo  ee  ddaaii  RReeggoollaammeennttii  nneellllee  mmaatteerriiee  ddii  ccoommppeetteennzzaa  ddeellll''UUnniioonnee..

22..  IIll  PPrreessiiddeennttee,,  iinn  qquuaannttoo  oorrggaannoo  rreessppoonnssaabbiillee  ddeellll''AAmmmmiinniissttrraazziioonnee  ddeellll''UUnniioonnee  ssoovvrriinntteennddee
aallttrreessìì  aall  ffuunnzziioonnaammeennttoo  ddeeii  sseerrvviizzii  ee  ddeeggllii  uuffffiiccii  ee  aallll''eesseeccuuzziioonnee  ddeeggllii  aattttii..  GGaarraannttiissccee  llaa
ccooeerreennzzaa  ttrraa  iinnddiirriizzzzii  ggeenneerraallii  ee  sseettttoorriiaallii,,  ttrraa  ssttrraatteeggiiee  ccoonnccrreettee  ddii  aattttuuaazziioonnee  ee  lloorroo
rriissuullttaattii..

33..  IIll  PPrreessiiddeennttee  ddeellll’’UUnniioonnee  rriiccoopprree  aanncchhee  llaa  ccaarriiccaa  ddii  PPrreessiiddeennttee  ddeellll’’aasssseemmbblleeaa..

AArrtt..  1188  --  IIll  VViiccee  PPrreessiiddeennttee

11..  IIll  VViiccee  PPrreessiiddeennttee  èè  nnoommiinnaattoo  ddaall  PPrreessiiddeennttee  cchhee  lloo  sscceegglliiee  ttrraa  ii  ccoommppoonneennttii  ddeell  CCoonnssiigglliioo
ddii  AAmmmmiinniissttrraazziioonnee..

22..  IIll  VViiccee  PPrreessiiddeennttee  ssoossttiittuuiissccee  iill  PPrreessiiddeennttee  iinn  ccaassoo  ddii  aasssseennzzaa  oo  iimmppeeddiimmeennttoo  tteemmppoorraanneeoo,,
nnoonncchhéé  nneell  ccaassoo  ddii  ssoossppeennssiioonnee  ddaallll''eesseerrcciizziioo  ddeellllaa  ffuunnzziioonnee,,  ddiissppoossttaa  aaii  sseennssii  ddii  lleeggggee..

33..  IInn  ccaassoo  ddii  aasssseennzzaa  oo  iimmppeeddiimmeennttoo  tteemmppoorraanneeoo  aanncchhee  ddeell  VViiccee  PPrreessiiddeennttee,,  llee  ffuunnzziioonnii  ddeell
PPrreessiiddeennttee  ssoonnoo  eesseerrcciittaattee  ddaallll''AAsssseessssoorree  ppiiùù  aannzziiaannoo  ddii  eettàà..

AArrtt..  1199  --  AAsssseemmbblleeaa  ggeenneerraallee

11..  IIll  PPrreessiiddeennttee  ddeellll''UUnniioonnee  ppuuòò  pprrooppoorrrree  llaa  ccoonnvvooccaazziioonnee  iinn  sseedduuttaa  ccoonnggiiuunnttaa  ddeeii  CCoonnssiiggllii
CCoommuunnaallii  ddeeii  CCoommuunnii  aappppaarrtteenneennttii  aallll''UUnniioonnee  ppeerr  rriiffeerriirree  ddeellll''aattttiivviittàà  ssvvoollttaa  ddaallll''UUnniioonnee
sstteessssaa  ee  rreecceeppiirree  eevveennttuuaallii  iissttaannzzee  oo  pprrooppoossttee..

AArrtt..  2200  --  IIll  CCoonnssiigglliioo  ddii  AAmmmmiinniissttrraazziioonnee

1. IIll  CCoonnssiigglliioo  ddii  AAmmmmiinniissttrraazziioonnee  ((CC..dd..AA..))  èè  ccoommppoossttoo  ddaaii  SSiinnddaaccii  ddeeii  CCoommuunnii  aassssoocciiaattii  ee
ddaa  uunn  nnuummeerroo  ddii  Assessori in ragione di uno per ciascun Comune.
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22..  GGllii  AAsssseessssoorrii  ssoonnoo  nnoommiinnaattii  ddaall  PPrreessiiddeennttee  cchhee  llii  sscceegglliiee  ssuu  pprrooppoossttaa  ddeellllee  rriissppeettttiivvee
GGiiuunnttee  CCoommuunnaallii..  IIll  PPrreessiiddeennttee  ddàà  ccoommuunniiccaazziioonnee  ddeellllaa  ccoommppoossiizziioonnee  ddeell  CCoonnssiigglliioo  ddii
AAmmmmiinniissttrraazziioonnee  nneellllaa  pprriimmaa  sseedduuttaa  ddeellll''AAsssseemmbblleeaa..

33..  IIll  CCoonnssiigglliioo  ddii  AAmmmmiinniissttrraazziioonnee,,  ccoonnvvooccaattoo  ee  pprreessiieedduuttoo  ddaall  PPrreessiiddeennttee  ddeellll''UUnniioonnee,,
ddeelliibbeerraa  aa  mmaaggggiioorraannzzaa  aassssoolluuttaa  ddeeii  vvoottaannttii  eedd  èè  rreeggoollaarrmmeennttee  ccoossttiittuuiittoo  ccoonn  ll''iinntteerrvveennttoo
ddeellllaa  mmeettàà  ddeeii  ccoommppoonneennttii..

AArrtt..  2211  --  CCoommppeetteennzzee  ddeell  CCoonnssiigglliioo  ddii  AAmmmmiinniissttrraazziioonnee

11..  IIll  CCoonnssiigglliioo  ddii  AAmmmmiinniissttrraazziioonnee  eellaabboorraa,,  iinntteerrpprreettaa  ee  aattttuuaa  ggllii  iinnddiirriizzzzii  ggeenneerraallii  ddeeffiinniittii
ddaallll''AAsssseemmbblleeaa  aall  ffiinnee  ddeellllaa  lloorroo  ttrraadduuzziioonnee  iinn  ssppeecciiffiicchhee  ppoolliittiicchhee  ee  ssttrraatteeggiiee  ddii  iinntteerrvveennttoo,,
oorriieennttaannddoo  ll''aazziioonnee  ddeellll''aappppaarraattoo  aammmmiinniissttrraattiivvoo  ee  ssvvoollggeennddoo  aattttiivviittàà  ddii  pprrooppoossttaa  nneeii
ccoonnffrroonnttii  ddeellll''AAsssseemmbblleeaa,,  aa  ccuuii  rriiffeerriissccee  ppeerriiooddiiccaammeennttee  ssuullllaa  pprroopprriiaa  aattttiivviittàà..

22..  IIll  PPrreessiiddeennttee  aaffffiiddaa  aaii  ssiinnggoollii  AAsssseessssoorrii  iill  ccoommppiittoo  ddii  ssoovvrriinntteennddeerree  uunn  ppaarrttiiccoollaarree  sseettttoorree  ddii
aammmmiinniissttrraazziioonnee  oo  ssppeecciiffiiccii  pprrooggeettttii  aall  ffiinnee  ddii  ddaarree  iimmppuullssoo  aallll''aattttiivviittàà  ddeeggllii  uuffffiiccii,,  sseeccoonnddoo
ggllii  iinnddiirriizzzzii  ssttaabbiilliittii  ddaallll''AAsssseemmbblleeaa  ee  ddii  vviiggiillaarree  ssuull  ccoorrrreettttoo  eesseerrcciizziioo  ddeellll''aattttiivviittàà
aammmmiinniissttrraattiivvaa  ee  ddii  ggeessttiioonnee..

33..  IIll  CCoonnssiigglliioo  ddii  AAmmmmiinniissttrraazziioonnee  aaddoottttaa  ccoolllleeggiiaallmmeennttee  ggllii  aattttii  aa  rriilleevvaannzzaa  eesstteerrnnaa  ee
rriieennttrraannttii  nneellllee  ffuunnzziioonnii  ddeeggllii  oorrggaannii  ddii  ggoovveerrnnoo,,  cchhee  nnoonn  ssiiaannoo  rriisseerrvvaattii  ddaallllaa  lleeggggee
aallll''AAsssseemmbblleeaa  ee  cchhee  nnoonn  rriiccaaddaannoo  nneellllee  ccoommppeetteennzzee  aattttrriibbuuiittee  aall  PPrreessiiddeennttee,,  oovvvveerroo  aaii
ddiippeennddeennttii  ccoonn  ffuunnzziioonnii  ddii  ddiirreezziioonnee..

44..  IIll  PPrreessiiddeennttee  ee  iill  CCoonnssiigglliioo  ddii  AAmmmmiinniissttrraazziioonnee  ffoorrnniissccoonnoo  ppeerriiooddiiccaammeennttee  aaii  CCoonnssiiggllii  ddeeii
CCoommuunnii  aassssoocciiaattii  rraappppoorrttii  gglloobbaallii  ee  ppeerr  sseettttoorrii  ddii  aattttiivviittàà  ssuullll''aannddaammeennttoo  ddeellllaa  ggeessttiioonnee  iinn
rreellaazziioonnee  aaggllii  oobbiieettttiivvii  iinnddiiccaattii  nneellllaa  rreellaazziioonnee  pprrooggrraammmmaattiiccaa..

55..  IIll  CCoonnssiigglliioo  ddii  AAmmmmiinniissttrraazziioonnee  aaddoottttaa,,  aallttrreessìì,,  iill  rreeggoollaammeennttoo  ssuullll''oorrddiinnaammeennttoo  ddeeggllii  uuffffiiccii
ee  sseerrvviizzii,,  nneell  rriissppeettttoo  ddeeii  ccrriitteerrii  ggeenneerraallii  ssttaabbiilliittii  ddaallll''AAsssseemmbblleeaa..  SSttaabbiilliissccee  llaa  mmiissuurraa
ddeellll''iinnddeennnniittàà  ddii  ffuunnzziioonnee  ssppeettttaannttee  aaii  ccoommppoonneennttii  ddeell  CCoonnssiigglliioo,,  aa  nnoorrmmaa  ddeellll''aarrtt..  77  ddeell
ddeeccrreettoo  nn..  111199  ddeell  44  aapprriillee  22000000..

AArrtt..  2222  --  DDiimmiissssiioonnii  ee  rreevvooccaa  ddaallllaa  ccaarriiccaa  ddii  AAsssseessssoorree

11..  LLee  ddiimmiissssiioonnii  ddeellllaa  ccaarriiccaa  ddii  AAsssseessssoorree  ssoonnoo  pprreesseennttaattee  aall  PPrreessiiddeennttee  ddeellll''UUnniioonnee;;  eessssee
ssoonnoo  iirrrreevvooccaabbiillii  ee  hhaannnnoo  eeffffeettttoo  ddaall  mmoommeennttoo  ddeellllaa  lloorroo  aaccqquuiissiizziioonnee  aall  pprroottooccoolllloo
ddeellll''UUnniioonnee..

22..  IIll  PPrreessiiddeennttee  pprroovvvveeddee,,  aaii  sseennssii  ddeellll''aarrtt..  2200,,  ccoommmmaa  22,,  aallllaa  ssoossttiittuuzziioonnee  ddeeggllii  AAsssseessssoorrii
ddiimmiissssiioonnaarrii  oo  cceessssaattii  ddaallll''uuffffiicciioo  ppeerr  aallttrraa  ccaauussaa,,  ddaannddoonnee  mmoottiivvaattaa  ccoommuunniiccaazziioonnee
aallll''AAsssseemmbblleeaa..

AArrtt..  2233  --  SSffiidduucciiaa,,  ddiimmiissssiioonnii  ee  cceessssaazziioonnee  ddaallllaa  ccaarriiccaa  ddii  PPrreessiiddeennttee

11..  IIll  PPrreessiiddeennttee  ee  iill  CCoonnssiigglliioo  ddii  AAmmmmiinniissttrraazziioonnee  cceessssaannoo  ddaallllaa  ccaarriiccaa  iinn  ccaassoo  ddii
aapppprroovvaazziioonnee,,  ddaa  ppaarrttee  ddeellll''AAsssseemmbblleeaa,,  ddii  uunnaa  mmoozziioonnee  ddii  ssffiidduucciiaa,,  vvoottaattaa  ppeerr  aappppeelllloo
nnoommiinnaallee  ddaa  aallmmeennoo  llaa  mmeettàà  ppiiùù  uunnoo  ddeeii  ccoonnssiigglliieerrii  aasssseeggnnaattii..

22..  LLaa  mmoozziioonnee  ddii  ssffiidduucciiaa,,  mmoottiivvaattaa  ee  ssoottttoossccrriittttaa  ddaa  aallmmeennoo  11//33  ddeeii  CCoonnssiigglliieerrii,,  vviieennee  mmeessssaa
iinn  ddiissccuussssiioonnee  nnoonn  pprriimmaa  ddii  ddiieeccii  ggiioorrnnii  ee  nnoonn  oollttrree  ttrreennttaa  ggiioorrnnii  ddaallllaa  ssuuaa  pprreesseennttaazziioonnee..
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33..  LLee  ddiimmiissssiioonnii  ddeell  PPrreessiiddeennttee,,  iinnddiirriizzzzaattee  ppeerr  iissccrriittttoo  aallll''AAsssseemmbblleeaa  ddeellll''UUnniioonnee,,  ddeevvoonnoo
eesssseerree  aassssuunnttee  iimmmmeeddiiaattaammeennttee  aall  pprroottooccoolllloo  ddeellll''EEnnttee..  EEssssee  ssoonnoo  iirrrreevvooccaabbiillii,,  nnoonn
nneecceessssiittaannoo  ddii  pprreessaa  dd''aattttoo  ee  ssoonnoo  iimmmmeeddiiaattaammeennttee  eeffffiiccaaccii..  OOggnnii  cceessssaazziioonnee  ddeellllaa  ccaarriiccaa  ddii
PPrreessiiddeennttee  ddeellll''UUnniioonnee  ccoommppoorrttaa  llaa  cceessssaazziioonnee  ddeell  CCoonnssiigglliioo  ddii  AAmmmmiinniissttrraazziioonnee..

44..  NNeeii  ccaassii  pprreevviissttii  ddaaii  ccoommmmii  pprreecceeddeennttii  ggllii  oorrggaannii  ddii  ggoovveerrnnoo  ddeellll''UUnniioonnee  rriimmaannggoonnoo  iinn
ccaarriiccaa  ppeerr  ll''oorrddiinnaarriiaa  aammmmiinniissttrraazziioonnee  ffiinnoo  aall  lloorroo  rriinnnnoovvoo..

TTIITTOOLLOO  IIVV
PPAARRTTEECCIIPPAAZZIIOONNEE  AAMMMMIINNIISSTTRRAATTIIVVAA

AArrtt..  2244  --  PPrriinncciippii  ddeellllaa  PPaarrtteecciippaazziioonnee

11..  AAii  cciittttaaddiinnii  ee  aaii  rreessiiddeennttii,,  ll’’UUnniioonnee  ddeeii  CCoommuunnii  aassssiiccuurraa  iill  ddiirriittttoo  ddii  ppaarrtteecciippaarree  aallllaa
ffoorrmmaazziioonnee  ddeellllee  pprroopprriiee  sscceellttee  ppoolliittiiccoo--aammmmiinniissttrraattiivvee,,  sseeccoonnddoo  ii  pprriinncciippii  ee  llee  ffoorrmmee
ssttaabbiilliittee  ddaallllaa  lleeggggee  ee  ddaall  rreeggoollaammeennttoo..

22..  LL’’UUnniioonnee  rriiccoonnoossccee  aallttrreessìì  iill  ddiirriittttoo  ddeeggllii  iinntteerreessssaattii,,  ddeeggllii  uutteennttii,,  ddeellllee  ffoorrmmaazziioonnii  ssoocciiaallii  ee
ddeellllee  aassssoocciiaazziioonnii  ee  ccoommiittaattii  ppoorrttaattoorrii  ddii  iinntteerreessssii  ccoolllleettttiivvii,,  ddii  ccoonnccoorrrreerree  aallllaa
ddeetteerrmmiinnaazziioonnee  ddeellll’’iinnddiirriizzzzoo,,  aattttuuaazziioonnee  ee  ccoonnttrroolllloo  ddeellllee  aattttiivviittàà  ppoossttee  iinn  eesssseerree  ddaallll’’
AAmmmmiinniissttrraazziioonnee..

33..  LL’’UUnniioonnee  rreennddee  eeffffeettttiivvoo  iill  ddiirriittttoo  aallllaa  ppaarrtteecciippaazziioonnee  ppoolliittiiccoo--aammmmiinniissttrraattiivvaa,,  ggaarraanntteennddoo
ll’’aacccceessssoo  aallllaa  iinnffoorrmmaazziioonnee  eedd  aaggllii  aattttii  ddeellll’’UUnniioonnee..

44..  LLee  mmooddaalliittàà    ddeellllaa  ppaarrtteecciippaazziioonnee  ee  ddeellll’’aacccceessssoo  ssoonnoo  ssttaabbiilliittii  ddaa  uunn  aappppoossiittoo  rreeggoollaammeennttoo..

TTIITTOOLLOO  VV
OORRGGAANNIIZZZZAAZZIIOONNEE  AAMMMMIINNIISSTTRRAATTIIVVAA

AArrtt..  2255  --  PPrriinncciippii

11..  GGllii  oorrggaannii  ddeellll’’UUnniioonnee  iinnddiivviidduuaannoo  ggllii  oobbiieettttiivvii  pprriioorriittaarrii  ee  ssttaabbiilliissccoonnoo  llee  mmooddaalliittàà  ppeerr  llaa
vvaalluuttaazziioonnee  ddeellllaa  qquuaalliittàà  ddeeii  rriissuullttaattii  iinn  rreellaazziioonnee  aaggllii  oobbbbiieettttiivvii  ddeeffiinniittii  ee  aallll’’eeffffiicciieennzzaa
nneellll’’uussoo  ddeellllee  rriissoorrssee..

22..  LL’’aazziioonnee  AAmmmmiinniissttrraattiivvaa  ddeevvee  tteennddeerree  aall  ccoossttaannttee  aavvaannzzaammeennttoo  ddeeii  rriissuullttaattii  rriiffeerriittii  aallllaa
qquuaalliittàà  ddeeii  sseerrvviizzii  ee  ddeellllee  pprreessttaazziioonnii,,  aallllaa  rraappiiddiittàà  eedd  aallllaa  sseemmpplliiffiiccaazziioonnee  ddeeggllii  iinntteerrvveennttii,,
aall  ccoonntteenniimmeennttoo  ddeeii  ccoossttii,,  aallll’’eesstteennssiioonnee  ddeellll’’aarreeaa  ee  ddeellll’’aammbbiittoo  ddii  ffrruuiizziioonnee  ddeellllee  uuttiilliittàà
ssoocciiaallii  pprrooddoottttee  aa  ffaavvoorree  ddeellllaa  ppooppoollaazziioonnee  ddeellll’’UUnniioonnee..

33..  AA  ttaall  ffiinnee  ll’’UUnniioonnee  ddeeii  CCoommuunnii  aassssuummee  ii  mmeettooddii  ddeellllaa  ffoorrmmaazziioonnee  ee  ddeellllaa  vvaalloorriizzzzaazziioonnee
ddeell  pprroopprriioo  aappppaarraattoo  bbuurrooccrraattiiccoo;;  ccuurraa  iinnoollttrree  llaa  pprrooggrreessssiivvaa  iinnffoorrmmaattiizzzzaazziioonnee  ddeellllaa
pprroopprriiaa  aattttiivviittàà,,  sseeccoonnddoo  mmeettooddii  cchhee  nnee  ccoonnsseennttaannoo  ll’’aacccceessssoo  aanncchhee  ttrraammiittee  tteerrmmiinnaallii  ppoossttii
pprreessssoo  ggllii  uuffffiiccii  ddeeii  CCoommuunnii  oodd  aallttrrii  lluuoogghhii  iiddoonneeii..

44..  PPeerr  llaa  sseemmpplliiffiiccaazziioonnee  ee  llee  qquuaalliittàà  ddeellll’’aazziioonnee  aammmmiinniissttrraattiivvaa,,  ssii  pprroovvvveeddee  ddii  nnoorrmmaa
mmeeddiiaannttee  ccoonnffeerreennzzee  ddii  sseerrvviizzii  ee  iill  ccoonnffrroonnttoo  ccoonn  ii  llaavvoorraattoorrii  ddiippeennddeennttii  ee  llee  lloorroo
oorrggaanniizzzzaazziioonnii  ssiinnddaaccaallii..
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AArrtt..  2266  --  OOrrggaanniizzzzaazziioonnee  ddeeggllii  UUffffiiccii  ee  ddeeii  SSeerrvviizzii

11..  LL’’oorrddiinnaammeennttoo  ggeenneerraallee  ddeeggllii  uuffffiiccii  èè  ddeetteerrmmiinnaattoo  nneell  rriissppeettttoo  ddeellllaa  lleeggggee,,  ddeell  pprreesseennttee
ssttaattuuttoo  ee  ddeeii  ccoonnttrraattttii  ccoolllleettttiivvii  ddii  llaavvoorroo,,  ddaa  uunnoo  oo  ppiiùù  rreeggoollaammeennttii  ddeelliibbeerraattii  ddaall  CCoonnssiigglliioo
ddii  AAmmmmiinniissttrraazziioonnee..

22..  LL''UUnniioonnee  ddiissppoonnee  ddii  uuffffiiccii  pprroopprrii  ee  ppuuòò  aavvvvaalleerrssii  ddeeggllii  uuffffiiccii  ddeeii  CCoommuunnii  ppaarrtteecciippaannttii  nneell
rriissppeettttoo  ddii  qquuaannttoo  ssttaabbiilliittoo  aaii  ccoommmmii  44,,  55  ee  66..

33..  IIll  ppeerrssoonnaallee  ddiippeennddeennttee  èè  iinnqquuaaddrraattoo  nneeii  rruuoollii  oorrggaanniiccii  ee  iinnsseerriittoo  nneellllaa  ssttrruuttttuurraa  ddeellll''uunniioonnee
sseeccoonnddoo  ccrriitteerrii  ddii  ffuunnzziioonnaalliittàà  ee  fflleessssiibbiilliittàà  ooppeerraattiivvaa..

44..  IIll  CCoonnssiigglliioo  ddii  AAmmmmiinniissttrraazziioonnee  ppuuòò  pprrooppoorrrree  aaii  ccoommppeetteennttii  oorrggaannii  ccoommuunnaallii  ddii  aavvvvaalleerrssii,,
ppeerr  ssppeecciiffiiccii  ccoommppiittii,,  ddeeii  lloorroo  uuffffiiccii  ee  mmeezzzzii  oovvvveerroo  ddeell  lloorroo  ppeerrssoonnaallee,,  mmeeddiiaannttee
pprroovvvveeddiimmeennttii  ddii  ddiissttaaccccoo  ee//oo  ccoommaannddoo,,  aa  tteemmppoo  ppiieennoo  oo  ppaarrzziiaallee..

55..  LL''UUnniioonnee  ee  ii  CCoommuunnii,,  aa  sseeccoonnddaa  ddeellllee  ssppeecciiffiicchhee  nneecceessssiittàà  ccoorrrreellaattee  aall  ccaarriiccoo  ddeellllee
aattttrriibbuuzziioonnii  rriimmeessssee  aallllaa  ccoommppeetteennzzaa  ddeellll''UUnniioonnee,,  ppoossssoonnoo  aallttrreessìì  aavvvvaalleerrssii  ddeeii  vviiggeennttii
iissttiittuuttii  ddeellllaa  mmoobbiilliittàà  vvoolloonnttaarriiaa..

66..  LL''UUnniioonnee,,  mmeeddiiaannttee  llaa  ssttiippuullaa  ddii  aappppoossiittee  ccoonnvveennzziioonnii  ccoonn  ii  CCoommuunnii  ppaarrtteecciippaannttii,,  ppuuòò
aavvvvaalleerrssii  aanncchhee  ddii  sseerrvviizzii  nnoonn  aassssoocciiaattii..

77..  LL''UUnniioonnee  aaddoottttaa  iinniizziiaattiivvee  ddiirreettttee  aadd  aassssiimmiillaarree  ee  uunniiffiiccaarree  ii  ddiivveerrssii  mmeettooddii  ee  ssttrruummeennttii  ddii
eesseeccuuzziioonnee  ddeellll''aattttiivviittàà  aammmmiinniissttrraattiivvaa  ttrraa  ii  CCoommuunnii  ppaarrtteecciippaannttii..

AArrtt..  2277  --  DDiirreezziioonnee  ddeellll’’OOrrggaanniizzzzaazziioonnee

IIll  PPrreessiiddeennttee  ddeellll’’UUnniioonnee,,  pprreevviioo  ppaarreerree  ffaavvoorreevvoollee  ddeell  CCoonnssiigglliioo  ddii  AAmmmmiinniissttrraazziioonnee,,  ppuuòò
nnoommiinnaarree  uunn  DDiirreettttoorree,,  aall  ddii  ffuuoorrii  ddeellllaa  pprroopprriiaa  ddoottaazziioonnee  oorrggaanniiccaa  ee  ccoonn  ccoonnttrraattttoo  aa  tteemmppoo
ddeetteerrmmiinnaattoo..

11..  LLee  mmooddaalliittàà  ppeerr  llaa  nnoommiinnaa,,  llaa  rreevvooccaa  ee  llee  aallttrree  nnoorrmmee  cchhee  rreeggoollaannoo  iill  ssuuoo  rraappppoorrttoo  ccoonn
ll''uunniioonnee,,  ssoonnoo  ssttaabbiilliittee  ddaall  rreeggoollaammeennttoo  ssuullll''oorrddiinnaammeennttoo  ddeeggllii  uuffffiiccii  ee  ddeeii  sseerrvviizzii
ddeellll''UUnniioonnee..

22..  IIll  PPrreessiiddeennttee  ppuuòò  aattttrriibbuuiirree  llaa  ffuunnzziioonnee  ddii  DDiirreettttoorree  aall  SSeeggrreettaarriioo  ddeellll''UUnniioonnee..

AArrtt..  2288  --  SSeeggrreettaarriioo  ddeellll''UUnniioonnee..

11..  LL''UUnniioonnee  hhaa  uunn  SSeeggrreettaarriioo,,  sscceellttoo  ddaall  PPrreessiiddeennttee  ttrraa  ii  SSeeggrreettaarrii  CCoommuunnaallii  iissccrriittttii  aallll''aallbboo
ddeeii  sseeggrreettaarrii..

22..  IIll  SSeeggrreettaarriioo  ssvvoollggee  ccoommppiittii  ddii  ccoollllaabboorraazziioonnee  ee  ffuunnzziioonnii  ddii  aassssiisstteennzzaa  ggiiuurriiddiiccoo--
aammmmiinniissttrraattiivvaa  nneeii  ccoonnffrroonnttii  ddeeggllii  oorrggaannii  ddeellll''EEnnttee  iinn  oorrddiinnee  aallllaa  ccoonnffoorrmmiittàà  ddeellll''aazziioonnee
aammmmiinniissttrraattiivvaa  aallllee  lleeggggii,,  aalllloo  ssttaattuuttoo  eedd  aaii  rreeggoollaammeennttii..  IIll  SSeeggrreettaarriioo  ssoovvrriinntteennddee  aalllloo
ssvvoollggiimmeennttoo  ddeellllee  ffuunnzziioonnii  ddeeii  DDiirriiggeennttii  ee  ddeeii  rreessppoonnssaabbiillii  ddeeii  sseerrvviizzii  ee  ddeeggllii  uuffffiiccii  ee  nnee
ccoooorrddiinnaa  ll''aattttiivviittàà  ssaallvvoo  ddiivveerrssaa  rreeggoollaammeennttaazziioonnee  ddeeii  rraappppoorrttii  ee  ddeellllee  ccoommppeetteennzzee  nneell  ccaassoo
iinn  ccuuii  iill  PPrreessiiddeennttee  nnoommiinnii  uunn  DDiirreettttoorree  GGeenneerraallee..  IIll  SSeeggrreettaarriioo  iinnoollttrree::
--  ppaarrtteecciippaa  ccoonn  ffuunnzziioonnii  ccoonnssuullttiivvee,,  rreeffeerreennttii  ee  ddii  aassssiisstteennzzaa  aallllee  rriiuunniioonnii  ddeellll''AAsssseemmbblleeaa

ee  ddeell  CCoonnssiigglliioo  ddii  AAmmmmiinniissttrraazziioonnee  ee  nnee  ccuurraa  llaa  vveerrbbaalliizzzzaazziioonnee;;
--  eesspprriimmee  iill  ppaarreerree  ddii  rreeggoollaarriittàà  tteeccnniiccaa  ee  ccoonnttaabbiillee  ssuullllee  pprrooppoossttee  ddii  ddeelliibbeerraazziioonnee,,  nneell

ccaassoo  iinn  ccuuii  ll''UUnniioonnee  nnoonn  aabbbbiiaa  rreessppoonnssaabbiillii  ddeeii  sseerrvviizzii;;
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--  ppuuòò  rrooggaarree  ttuuttttii  ii  ccoonnttrraattttii  nneeii  qquuaallii  ll''EEnnttee  èè  ppaarrttee  eedd  aauutteennttiiccaarree  ssccrriittttuurree  pprriivvaattee  eedd  aattttii
uunniillaatteerraallii  nneellll''iinntteerreessssee  ddeellll''EEnnttee;;

--  eesseerrcciittaa  ooggnnii  aallttrraa  ffuunnzziioonnee  aattttrriibbuuiittaaggllii  ddaalllloo  ssttaattuuttoo  oo  ddaaii  rreeggoollaammeennttii  oo  ccoonnffeerriittaaggllii
ddaall  PPrreessiiddeennttee;;

--  eesseerrcciittaa  llee  ffuunnzziioonnii  ddii  ddiirreettttoorree  ggeenneerraallee,,  ssee  ggllii  ssiiaannoo  ccoonnffeerriittee  ddaall  PPrreessiiddeennttee..

33..  IIll  SSeeggrreettaarriioo  vviieennee  nnoommiinnaattoo  ddaall  PPrreessiiddeennttee  aall  mmoommeennttoo  ddeell  ssuuoo  iinnsseeddiiaammeennttoo::  llaa  nnoommiinnaa
hhaa  dduurraattaa  ccoorrrriissppoonnddeennttee  aa  qquueellllaa  ddeell  mmaannddaattoo  ddeell  PPrreessiiddeennttee  cchhee  lloo  hhaa  nnoommiinnaattoo;;  iill
SSeeggrreettaarriioo  ppuuòò  eesssseerree  rreevvooccaattoo  ccoonn  pprroovvvveeddiimmeennttoo  mmoottiivvaattoo  ddeell  PPrreessiiddeennttee  pprreevviiaa
ddeelliibbeerraazziioonnee  ddeell  CCoonnssiigglliioo  ddii  AAmmmmiinniissttrraazziioonnee..  IIll  ttrraattttaammeennttoo  eeccoonnoommiiccoo  ddeell  SSeeggrreettaarriioo  èè
rreeggoollaattoo  ttrraa  llee  ppaarrttii  ccoonn  sseeppaarraattoo  aattttoo..

44..  CCoommppeettoonnoo  aall  SSeeggrreettaarriioo  ii  ddiirriittttii  ddii  sseeggrreetteerriiaa  ssuuii  ccoonnttrraattttii  ssttiippuullaattii  ccoonn  llaa  ssuuaa  aassssiisstteennzzaa,,
nneellllaa  mmiissuurraa  ee  ccoonn  llee  mmooddaalliittàà  pprreevviissttee  ppeerr  ii  CCoommuunnii  ddaallllee  nnoorrmmee  vviiggeennttii  iinn  mmaatteerriiaa..

AArrtt..  2299  --  VViicceesseeggrreettaarriioo

11..  LL''UUnniioonnee  ppuuòò  aavveerree  uunn  VViicceesseeggrreettaarriioo,,  ppeerr  ccooaaddiiuuvvaarree  iill  sseeggrreettaarriioo  ee  ssoossttiittuuiirrlloo  nneeii  ccaassii  ddii
vvaaccaannzzaa,,  aasssseennzzaa  oo  iimmppeeddiimmeennttoo..

22..  PPoottrràà  ssvvoollggeerree  llee  ffuunnzziioonnii  ddii  VViicceesseeggrreettaarriioo  ddeellll''UUnniioonnee  uunnoo  ddeeii  vviicceesseeggrreettaarrii  ddeeii  CCoommuunnii
aaddeerreennttii,,  oo  aallttrroo  ddiippeennddeennttee  ddeellll''UUnniioonnee  aavveennttee  ii  rreeqquuiissiittii  ddii  lleeggggee,,  sscceellttoo  ddaall  PPrreessiiddeennttee..

AArrtt..  3300  --  CCoonnttrroolllloo  eeccoonnoommiiccoo  ddii  ggeessttiioonnee

11..  IIll  ccoonnttrroolllloo  ddii  ggeessttiioonnee  èè  ssvvoollttoo  iinn  rriiffeerriimmeennttoo  aaii  ssiinnggoollii  sseerrvviizzii  ee  cceennttrrii  ddii  ccoossttoo,,  oovvee
pprreevviissttii  vveerriiffiiccaannddoo  iinn  mmaanniieerraa  ccoommpplleessssiivvaa  ee  ppeerr  cciiaassccuunn  sseerrvviizziioo  ii  mmeezzzzii  ffiinnaannzziiaarrii
aaccqquuiissiittii,,  ii  ccoossttii  ddeeii  ssiinnggoollii  ffaattttoorrii  pprroodduuttttiivvii,,  ii  rriissuullttaattii  qquuaalliittaattiivvii  ee  qquuaannttiittaattiivvii  ootttteennuuttii  ee,,
ppeerr  ii  sseerrvviizzii  aa  ccaarraatttteerree  pprroodduuttttiivvoo,,  ii  rriiccaavvii..

22..  IIll  ccoonnttrroolllloo  ddii  ggeessttiioonnee  èè  ssvvoollttoo  ccoonn  ccaaddeennzzaa  ppeerriiooddiiccaa  ddeeffiinniittaa  ddaall  rreeggoollaammeennttoo  ddii
ccoonnttaabbiilliittàà  ddeellll''EEnnttee..

TTIITTOOLLOO  VVII
FFIINNAANNZZAA  EE  CCOONNTTAABBIILLIITTAA''

AArrtt..  3311  --  FFiinnaannzzee  ddeellll’’UUnniioonnee

11.. LL’’UUnniioonnee  hhaa  aauuttoonnoommiiaa  ffiinnaannzziiaarriiaa,,  nneellll’’aammbbiittoo  ddeellllee  lleeggggii  ssuullllaa  ffiinnaannzzaa  ppuubbbblliiccaa  llooccaallee,,
ffoonnddaattaa  ssuullllaa  cceerrtteezzzzaa  ddii  rriissoorrssee  pprroopprriiee  ee  ttrraassffeerriittee..
II  CCoommuunnii  ssoonnoo  tteennuuttii  aa  vveerrssaarree  aallll’’UUnniioonnee  llaa  qquuoottaa  rreellaattiivvaa  aallllaa  ccooppeerrttuurraa  ddeell  rreeppeerriimmeennttoo
ddeellllee  rriissoorrssee  ddeellll’’UUnniioonnee  ppeerr  llaa  ggeessttiioonnee  ccoorrrreennttee  ee  ppeerr  ggllii  iinnvveessttiimmeennttii..

22..  IInn  sseeddee  ddii  pprriimmaa  aapppplliiccaazziioonnee  ,,  eedd  iinn  mmaannccaannzzaa  ddii  ddiivveerrssoo  aaccccoorrddoo  iinn  sseeddee  ddii  aattttiivvaazziioonnee  ee
ttrraassffeerriimmeennttoo  ddeellllee  ssiinnggoollee  ffuunnzziioonnii  oo  sseerrvviizzii,,  llaa  ccoommppaarrtteecciippaazziioonnee  ddeeii  CCoommuunnii  èè
pprrooppoorrzziioonnaallee  aall  nnuummeerroo  ddeeggllii  aabbiittaannttii  rriilleevvaattii  aall  3311..1122  ddeellll’’aannnnoo  pprreecceeddeennttee  aallll’’eesseerrcciizziioo
ffiinnaannzziiaarriioo  iinn  ccuuii  ssii  rreeddiiggee  iill  bbiillaanncciioo..  SSuucccceessssiivvaammeennttee,,  ccoommuunnqquuee  pprriimmaa
ddeellll’’aapppprroovvaazziioonnee  ddeell  bbiillaanncciioo  ddii  pprreevviissiioonnee,,  ppoottrraannnnoo  eesssseerree  aaddoottttaattii  ccrriitteerrii  ddiivveerrssii  ddaa
qquueelllloo  ddeellllaa  ppooppoollaazziioonnee,,  aall  ffiinnee  ddii  pprreennddeerree  iinn  ccoonnssiiddeerraazziioonnee  aassppeettttii  oo  eelleemmeennttii
ppaarrttiiccoollaarrii  cchhee  ppoossssoonnoo  iinncciiddeerree  iinn  mmooddoo  vvaarriiaabbiillee  ppeerr  cciiaassccuunn  eennttee  nneell  rriippaarroo  ddeellllaa
ccoommppaarrtteecciippaazziioonnee..



13

33..  LL’’UUnniioonnee  hhaa  aauuttoonnoommiiaa  iimmppoossiittiivvaa  ee  llee  ccoommppeettoonnoo  ggllii  iinnttrrooiittii  ddeerriivvaannttii  ddaallllee  ttaassssee,,  ddaallllee
ttaarriiffffee  ee  ddaaii  ccoonnttrriibbuuttii  ssuuii  sseerrvviizzii  aadd  eessssaa  aaffffiiddaattii..

44..  AAllll’’UUnniioonnee  ccoommppeettoonnoo  aallttrreessìì  llee  qquuoottee  ddii  ccoonnttrriibbuuttii  cchhee  lloo  SSttaattoo  ee//oo  llaa  RReeggiioonnee  eerroogghhiinnoo  oo
aasssseeggnniinnoo  aa  ffaavvoorree  ddeellllee  UUnniioonnii..

AArrtt..  3322  --  BBiillaanncciioo  ee  PPrrooggrraammmmaazziioonnee  FFiinnaannzziiaarriiaa

11.. PPrreevviioo  aaccccoorrddoo  pprrooggrraammmmaattiiccoo  aannnnuuaallee  aall  ffiinnee  ddii  aassssiiccuurraarree  llaa  rreecciipprrooccaa  oommooggeenneeiittàà
ffuunnzziioonnaallee  ccoonn  ii  CCoommuunnii,,  ll’’UUnniioonnee  ddeelliibbeerraa  iill  bbiillaanncciioo  ddii  pprreevviissiioonnee  ppeerr  ll’’aannnnoo  ssuucccceessssiivvoo
ccoonn  ii  tteerrmmiinnii  ee  llee  mmooddaalliittàà  pprreevviissttii  ppeerr  ii  CCoommuunnii..

22..  LL’’aattttiivviittàà  eeccoonnoommiiccoo--ffiinnaannzziiaarriiaa  ddeellll’’UUnniioonnee  èè  ddiisscciipplliinnaattaa  sseeccoonnddoo  llee  nnoorrmmee  iinn  mmaatteerriiaa  ddii
ccoonnttaabbiilliittàà  pprroopprriiaa  ddeeggllii  EEnnttii  LLooccaallii..

33..  IIll  rreeggoollaammeennttoo  ddii  ccoonnttaabbiilliittàà  ddeellll''UUnniioonnee  ddiisscciipplliinneerràà  llee  mmooddaalliittàà  oorrggaanniizzzzaattiivvee  ppeerr  lloo
ssvvoollggiimmeennttoo  ddeellll’’aattttiivviittàà  eeccoonnoommiiccoo--ffiinnaannzziiaarriiaa..

AArrtt..  3333  --  RReevviissiioonnee  EEccoonnoommiiccaa  ee  FFiinnaannzziiaarriiaa

11.. LLaa  rreevviissiioonnee  eeccoonnoommiiccoo--ffiinnaannzziiaarriiaa  èè  ssvvoollttaa  ddaa  rreevviissoorrii  nnoommiinnaattii  ddaallll''AAsssseemmbblleeaa,,  aanncchhee
mmeeddiiaannttee  eesstteennssiioonnee  ddeellll’’iinnccaarriiccoo  aallll''oorrggaannoo  ddii  rreevviissiioonnee  iinn  ccaarriiccaa  iinn  uunnoo  ddeeii  CCoommuunnii..

22.. IIll  rreeggoollaammeennttoo  ddii  ccoonnttaabbiilliittàà  ddeellll''UUnniioonnee  ddiisscciipplliinneerràà  ll’’oorrggaanniizzzzaazziioonnee  eedd  iill  ffuunnzziioonnaammeennttoo
ddeell  sseerrvviizziioo..

AArrtt..  3344  --  SSeerrvviizziioo  ddii  TTeessoorreerriiaa

11.. IIll  sseerrvviizziioo  ddii  tteessoorreerriiaa  ddeellll’’EEnnttee  èè  ssvvoollttoo  aaii  sseennssii  ddii  lleeggggee,,  ddaa  uunn  tteessoorriieerree  iinn  bbaassee  aa
ccoonnvveennzziioonnee  ddeelliibbeerraattaa  ddaallll''AAsssseemmbblleeaa,,  iinn  ccoonnffoorrmmiittàà  aa  qquuaannttoo  pprreevviissttoo  ddaall  TTiittoolloo  VV  ddeellllaa
ppaarrttee  22^̂  ddeell    DD..LLggss..  nn..  226677//22000000..

TTIITTOOLLOO  VVIIII
NNOORRMMEE  TTRRAANNSSIITTOORRIIEE  EE  FFIINNAALLII

AArrtt..  3355  --  AAttttii  rreeggoollaammeennttaarrii

11..  OOvvee  nneecceessssaarriioo,,  ssiinnoo  aallll''eemmaannaazziioonnee  ddii  pprroopprrii  aattttii  rreeggoollaammeennttaarrii,,  ll''AAsssseemmbblleeaa  ppuuòò
ddeelliibbeerraarree,,  ssuu  pprrooppoossttaa  ddeell  CCoonnssiigglliioo  ddii  AAmmmmiinniissttrraazziioonnee,,  ddii  aaddoottttaarree  pprroovvvviissoorriiaammeennttee  ii
rreeggoollaammeennttii  iinn  vviiggoorree  pprreessssoo  uunnoo  ddeeii  CCoommuunnii  cchhee  ccoossttiittuuiissccoonnoo  ll''UUnniioonnee..

AArrtt..  3366  --  SSeeddee  pprroovvvviissoorriiaa

  11..  FFiinnoo  aall  rreeppeerriimmeennttoo  ddii  uunnaa  sseeddee  iiddoonneeaa  llaa  sseeddee  ddeellll''UUnniioonnee  ppuuòò  eesssseerree  ccoollllooccaattaa  iinn  uunnoo  ddeeii
CCoommuunnii  ppaarrtteecciippaannttii..
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AArrtt..  3377  --  FFoonnddoo  ssppeessee

11..  LL''AAsssseemmbblleeaa  ddeellll''uunniioonnee  ddeelliibbeerraa  eennttrroo  dduuee  mmeessii  ddaall  ssuuoo  iinnsseeddiiaammeennttoo  uunn  bbiillaanncciioo
pprroovvvviissoorriioo  ppeerr  ll''aannnnoo  iinn  ccoorrssoo..

22..  IIll  bbiillaanncciioo  rriiccoommpprreennddee,,  oollttrree  aall  ffoonnddoo  ssppeessee  llaa  ccuuii  eennttiittàà  èè  ccoommmmiissuurraattaa  aall  nnuummeerroo  ddeeggllii
aabbiittaannttii  ddii  ooggnnii  ssiinnggoolloo  CCoommuunnee,,  iill  ccoonnttrriibbuuttoo  mmiinniisstteerriiaallee  rreellaattiivvoo  aalllloo  sstteessssoo  aannnnoo  ee  ooggnnii
aallttrraa  eevveennttuuaallee  aaccqquuiissiizziioonnee  ddii  ssoommmmee..

AArrtt..  3388  --  PPrrooppoossttee  ddii  mmooddiiffiiccaa  ddeelllloo  SSttaattuuttoo

11..  LLee  pprrooppoossttee  ddii  mmooddiiffiiccaa  ddeell  pprreesseennttee  SSttaattuuttoo,,  qquuaalloorraa  ddeelliibbeerraattee  ddaallll''aasssseemmbblleeaa  ddeellll''UUnniioonnee,,
ssoonnoo  iinnvviiaattee  aaii  CCoonnssiiggllii  ddeeii  CCoommuunnii  ppaarrtteecciippaannttii  ppeerr  llaa  lloorroo  aapppprroovvaazziioonnee..

TTIITTOOLLOO  VVIIIIII
EENNTTRRAATTAA  IINN  VVIIGGOORREE

AArrtt..  3399  --  NNoorrmmee  ffiinnaallii  ee  ttrraannssiittoorriiee

11..  IIll  pprreesseennttee  SSttaattuuttoo  èè  aapppprroovvaattoo  ddaaii  CCoonnssiiggllii  ddeeii  CCoommuunnii  ppaarrtteecciippaannttii  ccoonn  llee  pprroocceedduurree
pprreevviissttee  ddaall  22°°  ccoommmmaa  ddeellll’’aarrtt..  3322  ddeell  DD..  LLggss..  226677//22000000..

22..  LLoo  SSttaattuuttoo  èè  ppuubbbblliiccaattoo  nneell  BBUURR,,  aaffffiissssoo  aallll’’AAllbboo  PPrreettoorriioo  ddeellll’’UUnniioonnee  ee,,  iinn  ppaarrii  ddaattaa,,  ddeeii
CCoommuunnii  ppaarrtteecciippaannttii,,  ppeerr  3300  gggg..  ccoonnsseeccuuttiivvii  eedd  iinnvviiaattoo  aall  MMiinniisstteerroo  ddeellll’’IInntteerrnnoo  ppeerr  eesssseerree
iinnsseerriittoo  nneellllaa  rraaccccoollttaa  uuffffiicciiaallee  ddeeggllii  SSttaattuuttii..

33..  LLoo  SSttaattuuttoo  eennttrraa  iinn  vviiggoorree  ddeeccoorrssii  3300  ggiioorrnnii  ddaallllaa  ssuuaa  aaffffiissssiioonnee  aallll’’AAllbboo  PPrreettoorriioo
ddeellll’’UUnniioonnee  ee  ddeeii  CCoommuunnii  ppaarrtteecciippii..

44..  LLee  ddiissppoossiizziioonnii  ddii  ccuuii  aall  pprreesseennttee  aarrttiiccoolloo  ssii  aapppplliiccaannoo  aanncchhee  aallllee  mmooddiiffiicchhee  ssttaattuuttaarriiee..


