
CCoommuunnee  ddii  PPooggggiioommaarriinnoo  
CCiittttàà  MMeettrrooppoolliittaannaa  ddii  NNaappoollii  

                      

AAVVVVIISSOO  PPUUBBBBLLIICCOO  
AASSSSEEGGNNAAZZIIOONNEE  SSUUOOLLII  DDEESSTTIINNAATTII  AALLLLAA  CCOOSSTTRRUUZZIIOONNEE  DDII  

CCAAPPPPEELLLLEE  EE  DDII  EEDDIICCOOLLEE  FFUUNNEERRAARRIIEE  PPRRIIVVAATTEE  DDII  FFAAMMIIGGLLIIAA  

NNEELLLL’’AARREEAA  DDII  AAMMPPLLIIAAMMEENNTTOO  CCIIMMIITTEERROO  CCOOMMUUNNAALLEE  
  

PPRREEMMEESSSSOO  CCHHEE::  

  ll’’AAmmmmiinniissttrraazziioonnee  CCoommuunnaallee  iinntteennddee  pprroocceeddeerree  aallll’’aasssseeggnnaazziioonnee  ddii  ssuuoollii  ddaa  rreeaalliizzzzaarree  nneellll’’aarreeaa  ddii  aammpplliiaammeennttoo  ddeell  

cciimmiitteerroo  ee  ddeessttiinnaattii  aallllaa  ccoossttrruuzziioonnee  ddii  ccaappppeellllee  ee  ddii  eeddiiccoollee  ffuunneerraarriiee  pprriivvaattee  ddii  ffaammiigglliiaa  ccoommee  ssppeecciiffiiccaattoo  nneellllaa  DDeelliibbeerraa  

ddii  GGiiuunnttaa  CCoommuunnaallee  nn..  112222  ddeell  2299//0077//22001166;;  

  LL’’ooppeerraa  vveerrrràà  ffiinnaannzziiaattaa  ccoonn  ii  pprroovveennttii  ddeerriivvaannttii  ddaallllee  ccoonncceessssiioonnii  cciimmiitteerriiaallii;;  

  LLee  mmooddaalliittàà  ddii  ffiinnaannzziiaammeennttoo  ddeellll’’ooppeerraa  aabbiilliittaannoo  ll’’aavvvviioo  ddeell  pprroocceeddiimmeennttoo  ppuubbbblliiccoo  ffiinnaalliizzzzaattoo  aallllaa  ccoonncceessssiioonnee  ddii  ssuuoollii  

cciimmiitteerriiaallii,,  

SSII  AAVVVVIISSAA  LLAA  CCIITTTTAADDIINNAANNZZAA  CCHHEE::  
11..  EE’’  aavvvviiaattoo  iill  pprroocceeddiimmeennttoo  ffiinnaalliizzzzaattoo  aallllaa  ccoonncceessssiioonnee  ddii  ssuuoollii  cciimmiitteerriiaallii  nneellll’’aarreeaa  ddii  aammpplliiaammeennttoo  cciimmiitteerroo  ccoommuunnaallee;;  

22..  TTuuttttii  ii  lloottttii  ddiissppoonniibbiillii  ssaarraannnnoo  ccoonncceessssii  aa  mmiissuurraa,,  aall  pprreezzzzoo  pprroovvvviissoorriioo  ddii  €€  11..550000,,0000  aall  mmeettrroo  qquuaaddrraattoo,,  ccoommee  ddaa  ttaarriiffffee  

rriiddeetteerrmmiinnaattee  ccoonn  DD..GG..CC..  nn..  112222  ddeell  2299//0077//22001166  ppeerr  llee  ttiippoollooggiiee  ee  mmeettrraattuurree  ddeeii  lloottttii  mmeegglliioo  iinnddiiccaattee  nneell  BBaannddoo;;  

33..  LLee  ddoommaannddee  ddeevvoonnoo  ppeerrvveenniirree,,  aa  ppeennaa  ddii  eesscclluussiioonnee,,  eennttrroo  iill  tteerrmmiinnee  ppeerreennttoorriioo  ddeellllee  oorree  1122,,0000  ddeell  ggiioorrnnoo  2266  sseetttteemmbbrree  

22001166,,  sseeccoonnddoo  llee  mmooddaalliittàà  mmeegglliioo  ssppeecciiffiiccaattee  nneell  BBAANNDDOO  aapppprroovvaattoo  ccoonn  DD..DD..  nn..  449933  ddeell  0044//0088//22001166  ,,  rreeppeerriibbiillee  pprreessssoo  

ll’’UUffffiicciioo  CCiimmiitteerroo  aallllaa  PPiiaazzzzaa  DDee  MMaarriinniiss,,  11  ––  SSttaannzzaa  1144  oo  ssuull  ssiittoo  iissttiittuuzziioonnaallee::  wwwwww..ccoommuunnee..ppooggggiioommaarriinnoo..nnaa..iitt,,  

uuttiilliizzzzaannddoo  eesscclluussiivvaammeennttee  llaa  mmoodduulliissttiiccaa  ““MMOODDEELLLLOO  AA””  ee  ““MMOODDEELLLLOO  BB””,,  ee  nneell  ccaassoo  ccoonnffeerrmmaannddoo  aanncchhee  vveecccchhiiee  

iissttaannzzee  ggiiàà  pprreesseennttaattee;;  

44..  SSii  ssttiilleerràà  uunnaa  ggrraadduuaattoorriiaa  ggeenneerraallee  pprroovvvviissoorriiaa,,  sseeccoonnddoo  ii  ccrriitteerrii  iinnddiiccaattii  iinn  ddeelliibbeerraa  ee  ffiissssaattii  nneell  bbaannddoo,,  ccoonn  eessttrraappoollaazziioonnee  

ddii  uunn  ddooppppiioo  eelleennccoo  ddeeggllii  aasssseeggnnaattaarrii  ddiissttiinnttoo  ppeerr  llee  dduuee  ttiippoollooggiiee  ddii  lloottttoo  ddaa  aasssseeggnnaarree  iinn  ccoonncceessssiioonnee  ee  pprreecciissaammeennttee::  

aa..  GGRRAADDUUAATTOORRIIAA  SSUUOOLLII  PPEERR  CCAAPPPPEELLLLEE  PPRRIIVVAATTEE  DDII  FFAAMMIIGGLLIIAA  sseelleezziioonnaannddoo  ii  pprriimmii  nn..  112244  cchhee  hhaannnnoo  

sscceellttoo  ttaallee  ttiippoollooggiiaa  pprriioorriittaarriiaa  ee  ssuullllaa  bbaassee  ddeellllaa  qquuaallee  vveerrrràà  rriicchhiieessttoo  ll’’aaccccoonnttoo  ffiissssaattoo  aa  ccoonnffeerrmmaa  ddeellll’’iissttaannzzaa;;  

bb..  GGRRAADDUUAATTOORRIIAA  SSUUOOLLII  PPEERR  EEDDIICCOOLLEE  PPRRIIVVAATTEE  DDII  FFAAMMIIGGLLIIAA  sseelleezziioonnaannddoo  ii  pprriimmii  nn..  5588  cchhee  hhaannnnoo  

sscceellttoo  ttaallee  ttiippoollooggiiaa  pprriioorriittaarriiaa  ee  ssuullllaa  bbaassee  ddeellllaa  qquuaallee  vveerrrràà  rriicchhiieessttoo  ll’’aaccccoonnttoo  ffiissssaattoo  aa  ccoonnffeerrmmaa  ddeellll’’iissttaannzzaa;;  

55..  GGllii  iinntteerreessssaattii  cchhee  rriieennttrraannoo  nneellllaa  ggrraadduuaattoorriiaa  uuttiillee,,  ssaarraannnnoo  ssuucccceessssiivvaammeennttee  tteennuuttii  aall  vveerrssaammeennttoo  ddeeii  ccoorrrriissppeettttiivvii  cchhee  

ddoovvrràà  aavvvveenniirree  iinn  ccoommpplleessssiivvee  ttrree  rraattee  ssppeecciiffiiccaannddoo  cchhee,,  llaa  PPrriimmaa  RRaattaa,,  ddoovvrràà  eesssseerree  vveerrssaattaa  eennttrroo  vveennttii  ggiioorrnnii  ddeeccoorrrreennttii  

ddaallll’’aavvvveennuuttaa  aapppprroovvaazziioonnee  ddeellllaa  ggrraadduuaattoorriiaa  pprroovvvviissoorriiaa,,  èè  pprroovvvviissoorriiaammeennttee  ddeetteerrmmiinnaattaa  nneellllaa  mmiissuurraa  ddii    €€  99..000000,,0000  ppeerr  

ii  SSUUOOLLII  PPEERR  CCAAPPPPEELLLLEE  PPRRIIVVAATTEE  DDII  FFAAMMIIGGLLIIAA,,  ee  ddii  €€  33..000000,,0000  ppeerr  ii  SSUUOOLLII  PPEERR  EEDDIICCOOLLEE  PPRRIIVVAATTEE  DDII  

FFAAMMIIGGLLIIAA;;  

66..  LLee  aasssseeggnnaazziioonnii  aavvvveerrrraannnnoo  pprreessuummiibbiillmmeennttee  nneellll’’aannnnuuaalliittàà  22001188  ddooppoo  llaa  rreeaalliizzzzaazziioonnee  ddeellllee  nneecceessssaarriiee  ooppeerree  ddii  

uurrbbaanniizzzzaazziioonnee  ddeellll’’aarreeaa  ddii  aammpplliiaammeennttoo;;  

77..  GGllii  eellaabboorraattii,,  BBaannddoo  ee  MMoodduulliissttiiccaa,,  ssoonnoo  ddeeppoossiittaattii  pprreessssoo  iill  SSeettttoorree  IIIIII  --  uuffffiicciioo  tteeccnniiccoo  LLLL..PPPP..  ––  UUffffiicciioo  CCiimmiitteerroo,,  PPiiaazzzzaa  

DDee  MMaarriinniiss,,  nn..  11  ––  SSttaannzzaa  nn..  1144  oo  aall  TTeell..  008811--88665588220066,,  PPooggggiioommaarriinnoo  ((NNaa)),,  aall  qquuaallee  ttuuttttii  ggllii  iinntteerreessssaattii,,  iinn  ppoosssseessssoo  ddeeii  

rreeqquuiissiittii  rriicchhiieessttii  cchhee  iinntteennddoonnoo  ffaarree  ddoommaannddaa  ddii  aasssseeggnnaazziioonnee  ddeell  ssuuoolloo,,  ppoottrraannnnoo  rriivvoollggeerrssii,,  ddaallllee  oorree  0099,,0000  aallllee  oorree  

1122,,0000  oo  ccoonnssuullttaabbiillii  aanncchhee  ddiirreettttaammeennttee  ssuull  ssiittoo  iissttiittuuzziioonnaallee  ddeellll’’EEnnttee  wwwwww..ccoommuunnee..ppooggggiioommaarriinnoo..nnaa..iitt  

IIll  RReessppoonnssaabbiillee  ddeell  PPrroocceeddiimmeennttoo  èè  ll’’iinngg..  AAnniieelllloo  AAnnnnuunnzziiaattaa,,  ,,  mmaaiill::  aanniieelllloo..aannnnuunnzziiaattaa@@ccoommuunnee..ppooggggiioommaarriinnoo..nnaa..iitt,,  

ppeecc::  uuttcc@@ccoommuunnee..ppooggggiioommaarriinnoo..nnaa..iitt  

UUffffiicciioo  RRiiffeerriimmeennttoo::  UUffffiicciioo  CCiimmiitteerroo  --  SSttaannzzaa  1144,,  PPiiaazzzzaa  ddee  MMaarriinniiss,,  11  ((TTeell..  008811  ––  88665588220066    //    FFaaxx..  008811--88665588225500))  

DDaallllaa  RReessiiddeennzzaa  MMuunniicciippaallee,,  0044//0088//22001166  

  

IIll  RReessppoonnssaabbiillee  ddeell  SSeettttoorree  

IInngg..  AAnniieelllloo  AAnnnnuunnzziiaattaa  

  LL’’AAsssseessssoorree  aaii  SSeerrvviizzii  CCiimmiitteerriiaallii  

AAllffrreeddoo  CCoonnttee  

IIll  SSiinnddaaccoo  

DDootttt..  PPaannttaalleeoonnee  AAnnnnuunnzziiaattaa  

http://www.comune.poggiomarino.na.it/
http://www.comune.poggiomarino.na.it/
mailto:aniello.annunziata@comune.poggiomarino.na.it
mailto:utc@comune.poggiomarino.na.it

