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OOggggeettttoo::  CCoonnssiigglliioo  ddii  DDiisscciipplliinnaa  TTeerrrriittoorriiaallee  22001188  //  22002222  ––  IInnsseeddiiaammeennttoo  CCoommppoonneennttee  SSuupppplleennttee  
  
  GGeennttiillii  CCoolllleegghhii,,  
  

  llaa  pprreesseennttee  ppeerr  ccoommuunniiccaarree  ggllii  aattttii  ccoonnsseegguueennzziiaallii  aassssuunnttii,,  iinn  ddaattaa  ooddiieerrnnaa,,  aa  sseegguuiittoo  ddeell  ddeecceessssoo  ddeell  
CCoolllleeggaa  BBllaannddiizzzzii  MMiicchheellaannggeelloo,,  ggiiàà  ccoommppoonneennttee,,  nnoonncchhéé  PPrreessiiddeennttee,,  ddeell  CCoonnssiigglliioo  ddii  DDiisscciipplliinnaa  TTeerrrriittoorriiaallee  
ddeellll’’OOrrddiinnee  ddeeii  PPeerriittii  IInndduussttrriiaallii  ee  ddeeii  PPeerriittii  IInndduussttrriiaallii  LLaauurreeaattii  ddeellllaa  pprroovviinncciiaa  ddii  SSiirraaccuussaa..  
  

  FFaacceennddoo  rriiffeerriimmeennttoo  aallll’’uullttiimmoo  ddooccuummeennttoo  ddii  nnoommiinnaa  ((pprroott..  119933//22001188  ddeell  2266//0077//1188))  ccoonn  ccuuii  iill  PPrreessiiddeennttee  
ddeell  TTrriibbuunnaallee,,  aa  sseegguuiittoo  ddeellll’’iinnvviioo  ddeellll’’eelleennccoo  ddeeii  nnoommiinnaattiivvii  pprreeddiissppoossttoo  ddaall  CCoonnssiigglliioo  TTeerrrriittoorriiaallee  ddeellll’’OOrrddiinnee,,  hhaa  
nnoottiiffiiccaattoo  llaa  pprroopprriiaa  ddeetteerrmmiinnaazziioonnee  ddeeii  ccoommppoonneennttii  ddeellll’’aattttuuaallee  CCoonnssiigglliioo  ddii  DDiisscciipplliinnaa  ((ddooccuummeennttoo  cchhee  iinncclluuddee  
aanncchhee  llaa  ddeessiiggnnaazziioonnee  ddeeii  mmeemmbbrrii  ssuupppplleennttii  iinnddiiccaattii,,  ppeerr  ggllii  iinntteerrnnii  aallll’’OOrrddiinnee  --  ee  nneellll’’oorrddiinnee  --  nneeii  ccoolllleegghhii  
MMaazzzzoonnee  AAlleessssaannddrroo  ee  IIaacciieerrii  DDoommeenniiccoo))::  
  

SSii  èè  pprreessoo  aattttoo  cchhee  iill  ccoolllleeggaa  MMaazzzzoonnee  AAlleessssaannddrroo  ssuubbeennttrraa,,  qquuaallee  mmeemmbbrroo  eeffffeettttiivvoo,,  nneell  CCoonnssiigglliioo  ddii  
DDiisscciipplliinnaa..  
  

EE’’  ssttaattoo  iinnddiivviidduuaattoo,,  aa  nnoorrmmaa  ddeellll’’aarrtt..  66  ccoommmmaa  22  ddeell  rreeggoollaammeennttoo  vviiggeennttee,,  iill  PPeerriittoo  IInndduussttrriiaallee  CCoorrbbiinnoo  
GGiiuusseeppppee  qquuaallee  ccoommppoonneennttee  ccoonn  mmaaggggiioorree  aannzziiaanniittàà  aannaaggrraaffiiccaa  ccuuii,,  sseemmpprree  sseeccoonnddoo  rreeggoollaammeennttoo,,  ccoommppeettee  
ssvvoollggeerree  llee  ffuunnzziioonnii  ddii  PPrreessiiddeennttee  ddeellll’’oorrggaanniissmmoo..      

SSii  èè  pprreessoo  aattttoo  cchhee  iill  ccoolllleeggaa  MMaazzzzoonnee  AAlleessssaannddrroo  ssuubbeennttrraa  aanncchhee  qquuaallee  ccoommppoonneennttee  ddeell  CCoolllleeggiioo  ddii  
ddiisscciipplliinnaa  nn°°  11..    
  

EE’’  ssttaattoo  iinnddiivviidduuaattoo  nneell  mmeeddeessiimmoo  CCoolllleeggiioo  11  ccoossìì  rriiccoossttiittuuiittoo,,  aa  nnoorrmmaa  ddeellll’’aarrtt..  66  ccoommmmaa  44  ddeell  
rreeggoollaammeennttoo  vviiggeennttee,,  iill  ccoommppoonneennttee  ccoonn  mmaaggggiioorree  aannzziiaanniittàà  aannaaggrraaffiiccaa  ccuuii  ccoommppeettoonnoo,,  llee  ffuunnzziioonnii  ddii  PPrreessiiddeennttee  
cchhee  ddiivviieennee  iill  ccoolllleeggaa  CCoorrbbiinnoo  GGiiuusseeppppee..  
  

  TTuuttttaa  llaa  nnoorrmmaattiivvaa  ddii  rriiffeerriimmeennttoo  ccoossìì  ccoommee  ooggnnii  aattttoo  iinnttrraapprreessoo  iinn  aattttuuaazziioonnee  ddeellllaa  mmaatteerriiaa  rriissuullttaannoo  
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