
 

CCOOMMUUNNEE  DDII  IINNVVEERRUUNNOO  
CCiittttàà  MMeettrrooppoolliittaannaa  ddii  MMiillaannoo  

  

  

DDEECCRREETTOO  DDEELL  SSIINNDDAACCOO  NN..  77  DDEELL  3300//0011//22001177  

  

  

OOGGGGEETTTTOO::  NNoommiinnaa  ddeell  RReessppoonnssaabbiillee  ddeellllaa  pprreevveennzziioonnee  ddeellllaa  ccoorrrruuzziioonnee  ee  ddeell  

RReessppoonnssaabbiillee  ddeellllaa  TTrraassppaarreennzzaa  RRPPCCTT  aaii  sseennssii  ddeellllaa  LLeeggggee  119900//22001122  ee  ddeell  DDeeccrreettoo  

LLeeggiissllaattiivvoo  3333//22001133..  

  

  

II  LL    SS  II  NN  DD  AA  CC  OO    

  

CCoonnssiiddeerraattoo  cchhee  llaa  ffiigguurraa  ddeell  RReessppoonnssaabbiillee  ddeellllaa  ccoorrrruuzziioonnee  ((RRPPCC))  èè  ssttaattaa  iinntteerreessssaattaa  iinn  

mmooddoo  ssiiggnniiffiiccaattiivvoo  ddaallllee  mmooddiiffiicchhee  iinnttrrooddoottttee  ddaall  DD..LLggss..  9977//22001166  cchhee  hhaa  mmooddiiffiiccaattoo  eedd  

iinntteeggrraattoo  iill  DD..LLggss..  3333//22001133..  IInnffaattttii,,  llaa  nnuuoovvaa  ddiisscciipplliinnaa  èè  vvoollttaa  aadd  uunniiffiiccaarree  iinn  ccaappoo  aadd  uunn  

ssoolloo  ssooggggeettttoo  ll’’iinnccaarriiccoo  ddii  RReessppoonnssaabbiillee  ddeellllaa  pprreevveennzziioonnee  ddeellllaa  ccoorrrruuzziioonnee  ee  ddeellllaa  

ttrraassppaarreennzzaa  ee  aa  rraaffffoorrzzaarrnnee  iill  rruuoolloo,,  pprreevveeddeennddoo  cchhee  aadd  eessssoo  ssiiaannoo  rriiccoonnoosscciiuuttii  ppootteerrii  ee  

ffuunnzziioonnii  iiddoonneeii  aa  ggaarraannttiirree  lloo  ssvvoollggiimmeennttoo  ddeellll’’iinnccaarriiccoo  ccoonn  aauuttoonnoommiiaa  eedd  eeffffeettttiivviittàà..  

  

AAcccceerrttaattoo  cchhee  pprreessssoo  qquueessttoo  EEnnttee  ccoonn  pprroopprriioo  ddeeccrreettoo  nn..  99//22001133  ssii  èè  iinnddiivviidduuaattoo  qquuaallee  

RReessppoonnssaabbiillee  iinn  mmaatteerriiaa  ddii  pprreevveennzziioonnee  ddeellllaa  ccoorrrruuzziioonnee  iill  SSeeggrreettaarriioo  GGeenneerraallee  DDootttt..  

DDoommeenniiccoo  dd’’AAppoolliittoo;;  

  

RRiitteennuuttoo  ppeerrttaannttoo  aallllaa  lluuccee  ddeellllee  iinnddiiccaazziioonnii  ccoonntteennuuttee  nneell  PPiiaannoo  AAnnttiiccoorrrruuzziioonnee  ((PPNNAA))  

aapppprroovvaattoo  ddaallll’’AANNAACC  ccoonn  ddeetteerrmmiinnaa  nn..  338811  ddeell  33..0088..22001166,,  ddii  pprroocceeddeerree  aa  ffoorrmmaalliizzzzaarree  ccoonn  

aappppoossiittoo  aattttoo  ll’’iinntteeggrraazziioonnee  ddeeii  ccoommppiittii  iinn  mmaatteerriiaa  ddii  TTrraassppaarreennzzaa  aallll’’aattttuuaallee  RReessppoonnssaabbiillee  

ddeellllaa  pprreevveennzziioonnee  ddeellllaa  ccoorrrruuzziioonnee;;  

  

VViissttaa  llaa  lleeggggee  66  nnoovveemmbbrree  22001122  nn..  119900,,  iinn  mmaatteerriiaa  ddii  pprreevveennzziioonnee  ee  rreepprreessssiioonnee  ddeellllaa  

ccoorrrruuzziioonnee  ee  ddeellll’’iilllleeggaalliittàà  nneellllaa  PPuubbbblliiccaa  AAmmmmiinniissttrraazziioonnee;;  

  

VViissttaa  llaa  ddeelliibbeerraazziioonnee  nn..  1155//22001133  ddeellllaa  CCoommmmiissssiioonnee  IInnddiippeennddeennttee  ppeerr  llaa  VVaalluuttaazziioonnee  llaa  

TTrraassppaarreennzzaa  ee  ll’’IInntteeggrriittàà  ddeellllee  aammmmiinniissttrraazziioonnii  ppuubbbblliicchhee  ––  AAuuttoorriittàà  NNaazziioonnaallee  

AAnnttiiccoorrrruuzziioonnee,,  cchhee  iinnddiivviidduuaa  nneell  SSiinnddaaccoo  iill  ttiittoollaarree  ddeell  ppootteerree  ddii  nnoommiinnaa  ddeell  RReessppoonnssaabbiillee  

ddeellllaa  pprreevveennzziioonnee  ddeellllaa  ccoorrrruuzziioonnee  qquuaallee  oorrggaannoo  ddii  iinnddiirriizzzzoo  ppoolliittiiccoo  aammmmiinniissttrraattiivvoo;;  

  

DDaattoo  aattttoo  cchhee  llaa  cciittaattaa  lleeggggee  aattttrriibbuuiissccee  aall  RReessppoonnssaabbiillee  ddeellllaa  pprreevveennzziioonnee  ddeellllaa  

ccoorrrruuzziioonnee,,  rreessppoonnssaabbiilliittàà  ee  ccoommppiittii,,  pprriimmoo  ffrraa  ttuuttttii  llaa  rreeddaazziioonnee  ddeell  ppiiaannoo  ttrriieennnnaallee  ddeellllaa  

pprreevveennzziioonnee  ddeellllaa  ccoorrrruuzziioonnee,,  cchhee  ddoovvrràà  eesssseerree  aapppprroovvaattoo  ddaallll’’AAmmmmiinniissttrraazziioonnee  ccoommuunnaallee  

ee  ttrraassmmeessssoo  aallllaa  ffuunnzziioonnee  ppuubbbblliiccaa;;  

  

RRiicchhiiaammaattoo  iill  DD..llggss..  nn..  3333//22001133,,  ccoossìì  ccoommee  nnoovveellllaattoo  ddaall  DD..  LLggss..  nn..  9977//22001166,,  eedd  iinn  

ppaarrttiiccoollaarree  ll’’aarrtt..  4433  cchhee  pprreevveeddee  cchhee  iill  rreessppoonnssaabbiillee  ddeellllaa  ttrraassppaarreennzzaa  ““……....ssvvoollggee  

ssttaabbiillmmeennttee  uunn’’aattttiivviittàà  ddii  ccoonnttrroolllloo  ssuullll’’aaddeemmppiimmeennttoo  ddaa  ppaarrttee  ddeellll’’aammmmiinniissttrraazziioonnee  ddeeggllii  

oobbbblliigghhii  ddii  ppuubbbblliiccaazziioonnee  pprreevviissttii  ddaallllaa  nnoorrmmaattiivvaa  vviiggeennttee,,  aassssiiccuurraannddoo  llaa  ccoommpplleetteezzzzaa,,  llaa  

cchhiiaarreezzzzaa  ee  ll’’aaggggiioorrnnaammeennttoo  ddeellllee  iinnffoorrmmaazziioonnii  ppuubbbblliiccaattee,,  nnoonncchhéé  sseeggnnaallaannddoo  aallll’’oorrggaannoo  

ddii  iinnddiirriizzzzoo  ppoolliittiiccoo,,  aallll’’OOrrggaanniissmmoo  iinnddiippeennddeennttee  ddii  vvaalluuttaazziioonnee  ((OOIIVV)),,  aallll’’AAuuttoorriittàà  nnaazziioonnaallee    



  

  

  

  

  

  

aannttiiccoorrrruuzziioonnee  ee,,  nneeii  ccaassii  ppiiùù  ggrraavvii,,  aallll’’uuffffiicciioo  ddii  ddiisscciipplliinnaa  ii  ccaassii  ddii  mmaannccaattoo  oo  rriittaarrddaattoo  

aaddeemmppiimmeennttoo  ddeeggllii  oobbbblliigghhii  ddii  ppuubbbblliiccaazziioonnee””..  

  

VVaalluuttaannddoo  cchhee  iill  SSeeggrreettaarriioo  GGeenneerraallee,,  ddootttt..  DDoommeenniiccoo  dd’’AAppoolliittoo  èè  iinn  ppoosssseessssoo  ddii  rreeqquuiissiittii  ee  

ccaappaacciittàà  aaddeegguuaattee  aalllloo  ssvvoollggiimmeennttoo  ddeeii  ccoommppiittii  aattttrriibbuuiittii  ddaallllaa  lleeggggee;;  

  

VViissttoo  iill  DD..LLggss..  226677//22000000  ddeell  1188//0088//22000000;;  

  

VViissttoo  iill  vviiggeennttee  SSttaattuuttoo  ddeell  CCoommuunnee  ddii  IInnvveerruunnoo;;  

  

VViissttoo  iill  vviiggeennttee  RReeggoollaammeennttoo  ssuullll’’OOrrddiinnaammeennttoo  ddeeggllii  UUffffiiccii  ee  ddeeii  SSeerrvviizzii;;  

  

DDEECCRREETTAA  

  

11..  ddii  iinnddiivviidduuaarree  aaii  sseennssii  ee  ppeerr  ggllii  eeffffeettttii  pprreevviissttii  ddaallllaa  LLeeggggee  119900//22001122  ee  ddeellll’’aarrtt..  4433,,  

ccoommmmaa  11  ddeell  DD..LLggss..  3333//22001133,,  nneell  SSeeggrreettaarriioo  GGeenneerraallee,,  ddootttt..  DDoommeenniiccoo  dd’’AAppoolliittoo,,  iill  

RReessppoonnssaabbiillee  ddeellllaa  pprreevveennzziioonnee  ddeellllaa  ccoorrrruuzziioonnee  ee  RReessppoonnssaabbiillee  ddeellllaa  

TTrraassppaarreennzzaa,,  cchhee  ccoonn  llaa  ssoottttoossccrriizziioonnee  iinn  ccaallccee  pprreennddee  aattttoo  ddeellll’’iinnccaarriiccoo  ee  cchhee  

nneessssuunn  ccoommppeennssoo  vveerrrràà  aattttrriibbuuiittoo  ppeerr  lloo  ssvvoollggiimmeennttoo  ddeelllloo  sstteessssoo;;  

  

22..  ddii  ssttaabbiilliirree  cchhee  llaa  dduurraattaa  ddeellll’’iinnccaarriiccoo  hhaa  ddeeccoorrrreennzzaa  iimmmmeeddiiaattaa  ee  cceesssseerràà  aallllaa  

ssccaaddeennzzaa  ddeellll’’aattttuuaallee  mmaannddaattoo  aammmmiinniissttrraattiivvoo;;  

  

33..  ddii  ssttaabbiilliirree  cchhee  iill  SSeeggrreettaarriioo  ggeenneerraallee  ssaarràà  ccooaaddiiuuvvaattoo  nneellll’’eesspplleettaammeennttoo  ddeellllee  

ffuunnzziioonnii  aattttrriibbuuiittee  aa  ttaallee  rruuoolloo  ddaall  ppeerrssoonnaallee  ddeellllee  uunniittàà  oorrggaanniizzzzaattiivvee  ddeellll’’EEnnttee;;  

  

44..  ddii  ddaarree  aattttoo  cchhee  iill  pprreesseennttee  ddeeccrreettoo  ssaarràà  ppuubbbblliiccaattoo  ssuull  ssiittoo  ddeell  CCoommuunnee  ddii  IInnvveerruunnoo  

aall  ffiinnee  ddii  ggaarraannttiirree  mmaassssiimmaa  ttrraassppaarreennzzaa  eedd  aacccceessssiibbiilliittàà..    

  

  

                IILL  SSIINNDDAACCOO  

                    ((dd..ssssaa  SSaarraa  BBeettttiinneellllii))  

  
DDooccuummeennttoo  iinnffoorrmmaattiiccoo  ffiirrmmaattoo  ddiiggiittaallmmeennttee  aaii  sseennssii  ddeell  DDPPRR  444455//22000000  ee  ddeell  DD..LLggss  8822//22000055  ee  rreellaattiivvee  nnoorrmmee  ccoolllleeggaattee  

  

  

  

  


