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IIll  CCoonnssiigglliioo  hhaa  eessaammiinnaattoo  llaa  ddeelliibbeerraazziioonnee  ddii  aapppprroovvaazziioonnee  ddeeii  bbiillaannccii  ccoonnssuunnttiivvoo  22001199  ee  pprreevveennttiivvoo  
22002200  ((aavvvveennuuttaa  iinn  ddaattaa  2288  ffeebbbbrraaiioo  22002200  vveerrbbaallee  0011//22002200))  ccoonnssiiddeerraannddoo  cchhee,,  nneell  nnoossttrroo  ccaassoo,,  nnoonn  èè  
ssttaattoo  nneecceessssaarriioo  ppoossttaarrggaarree  iill  tteerrmmiinnee  ppeerr  qquuaannttoo  ddiissppoossttoo  ddaall  DDPPCCMM  nn..1177  ddeell  1188  mmaarrzzoo  22002200  --  AArrtt..  
110077  --  ccoommmmaa  11  --  lleetttt..  AA  \\\\\\  iill  tteerrmmiinnee  ddii  aapppprroovvaazziioonnee  ddeell  bbiillaanncciioo  ddeellll’’eesseerrcciizziioo  22001199,,  ppeerr  ttuuttttii  ggllii  EEnnttii  
PPuubbbblliiccii,,  èè  ddiiffffeerriittoo  aall  3300  ggiiuuggnnoo  22002200  \\\\\\  ..  
  
PPuurrttuuttttaavviiaa  aallll’’aapppprroovvaazziioonnee  bbiillaannccii  hhaa  ffaattttoo  sseegguuiittoo  llaa  ccoonnssuueettaa  ccoonnvvooccaazziioonnee  ddeellll’’aasssseemmbblleeaa  aannnnuuaallee  
ddeeggllii  iissccrriittttii  eeffffeettttuuaattaa  nneeii  tteerrmmiinnii  ((vveeddii  aannccoorraa  vveerrbbaallee  0011//22002200))..  
  
NNeellllaa  ffaassee  eemmeerrggeennzziiaallee  ssuullll’’aarrggoommeennttoo  èè  iinntteerrvveennuuttoo  iill  CCNNPPII  ((pprroott..  882299  ddeell  1133..0033..22002200))  ccoonn  
aannnnoottaazziioonnii  ddii  iinnddiirriizzzzoo  rriiaassssuummiibbiillii  ccoommee  sseegguuee::  
  
--  DDii  nnoorrmmaa  ll’’aasssseemmbblleeaa  ddii  aapppprroovvaazziioonnee  ddeell  bbiillaanncciioo,,  ddeevvee  eesssseerree  ccoonnvvooccaattaa  eennttrroo  iill  mmeessee  ddii  aapprriillee  
ssuucccceessssiivvoo  aallllaa  cchhiiuussuurraa  ddeellll’’eesseerrcciizziioo  ffiinnaannzziiaarriioo;;  mmaa,,  oovvvviiaammeennttee,,  iinn  pprreesseennzzaa  ddii  pprroovvvveeddiimmeennttii  
ggoovveerrnnaattiivvii  cchhee  iimmppeeddiissccaannoo  lloo  ssvvoollggiimmeennttoo  ddii  rriiuunniioonnii  aasssseemmbblleeaarrii  ((ccoommee  èè  aattttuuaallmmeennttee)),,  iill  tteerrmmiinnee  
ppoottrràà  eesssseerree  eesstteessoo,,  ppeerr  uunnaa  eevviiddeennttee  ccaauussaa  ddii  ffoorrzzaa  mmaaggggiioorree,,  ffiinnoo  aall  mmoommeennttoo  nneell  qquuaallee  ssii  ppoottrràà  
nnuuoovvaammeennttee  ccoonndduurrrree  uunnaa  nnoorrmmaallee  vviittaa  aassssoocciiaattiivvaa..  
  
--  FFiinncchhèè  nnoonn  ssaarràà  ppoossssiibbiillee  uunnaa  mmooddaalliittàà  ddiivveerrssaa  ddaallllaa  ppaarrtteecciippaazziioonnee  pprreesseennzziiaallee  cchhee  nneell  ccaassoo  ddii  
aasssseemmbblleeee  ddeeggllii  iissccrriittttii,,  ccoonnssiiddeerraannddoo  iill  nnuummeerroo  ddii  ppaarrtteecciippaannttii,,  ddiiffffiicciillmmeennttee  ppoottrreebbbbee  ggaarraannttiirree  aa  ttuuttttii  
uunnaa  ppaarrtteecciippaazziioonnee  aattttiivvaa  aall  ddiibbaattttiittoo,,  ssii  rriittiieennee  pprreeffeerriibbiillee  aatttteennddeerree  iill  rriipprriissttiinnoo  ddii  nnoorrmmaallii  ppoossssiibbiilliittàà  ddii  
ssppoossttaammeennttoo..  
  
CCoonnssiiddeerraattoo  iinnffiinnee  cchhee  iill  DDPPCCMM  nn..1177  ddeell  1188  mmaarrzzoo  22002200  --  AArrtt..  7733  --  ccoommmmaa  33  \\\\\\  ii  ppaarreerrii  ddeellllee  
aasssseemmbblleeee  ssuuii  bbiillaannccii  ssoonnoo  ssoossppeessii  ppeerr  ttuuttttoo  iill  ppeerriiooddoo  ddeellll’’eemmeerrggeennzzaa  \\\\\\  

 

ssii  èè  ddeelliibbeerraattoo  ddii  rriinnvviiaarree  ttaallee  
ccoonnvvooccaazziioonnee  aa  ddaattaa  ddaa  ddeessttiinnaarrssii..    

LLaa  sseeggrreetteerriiaa  iinnffoorrmmeerràà  ggllii  iissccrriittttii,,  nneellllee  ccoonnssuueettee  ffoorrmmee,,  ddeellllee  mmoottiivvaazziioonnii  ddii  ccuuii  aall  pprreesseennttee  rriinnvviioo  ee,,  
nneellll’’iinntteennttoo  ddii  ggaarraannttiirree  llaa  mmaassssiimmaa  ttrraassppaarreennzzaa,,  ii  ddooccuummeennttii  ccoonnttaabbiillii  ddaa  ssoottttooppoorrrree  aallll’’aasssseemmbblleeaa  
vveerrrraannnnoo  ccoommuunnqquuee  ppuubbbblliiccaattii  aa  bbrreevvee  nneellllaa  sseezziioonnee  ““AAmmmmiinniissttrraazziioonnee  ttrraassppaarreennttee””  ddeell  ssiittoo  
iissttiittuuzziioonnaallee  ddeellll’’EEnnttee  wwwwww..ppeerriinnddssiirraaccuussaa..iitt    ..  
  
  
  
  
PPeerr  eessttrraattttoo  ee  rreessooccoonnttoo  ddeellllee  aattttiivviittàà  ccoonnssiilliiaarrii..  
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