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DISPOZITIA NR.
Din
MANAGER EC. VIENESCU DUMITRU
AvAnd in vedere:
- Legea nr. 9512006 privind reforma

in domeniul

sdndtd{ii, cu modifrcarile si completarile

ulterioare;
- Strategia Nalionald A:rticoruplie (SNA) 2016-2020;
- Recomandarea nr. 10/2000 a Comitetului de Miniqtri ai Consiliului Europei;
- OrdonanJa de Urgenld a Guvernului w. 5712019 privind Codul Administrativ, cu modificdrile
Ei completdrile ulterioare;
Legea nr. 16112003 privind unele mdsuri pentru asigurarea transparenlei in exercitarea
demnitalilor publice, a funcliilor publice Ei a mediului de afaceri, prevenirea qi sanclionarea coruptiei,
cu modificdrile Ei completdrile ulterioare;
- Legea nr. 11612010 privind integritatea in exercitarea funcliilor qi demnitd{ilor publice, pentru
modificare qi completarea Legii nr. 14412007 privind infiinlarea, organizarca, gi funclionarea Agenliei
Na{ionale de Integritate, precum qi pentru modificarea Ei completarea altor acte nomative, cu

-

modifi c[rile qi completdrile ulterioare;
- Legea nr. 7812000 pentru prevenirea, descoperirea qi sanclionarea faptelor de coruplie, cu
modificlrile qi completdrile ulterioare;
- Legea nr. nr. 14412007 privind infiinlarea, organizarea, gi func{ionarea Agen}iei Nalionale de
Integritate, precum Ei pentru modificarea Ei completarea altor acte normative, republicatd, cu
modificdrile qi completdrile ulterioare;
- Ordonanla Guvernului n. 11917999 privind controlul intem/managelial qi controlul financiar
preventiv, republicatd, cu modificdrile $i completarile ulterioare;
- Ordinul Secretarului General al Guvernului nr. 600/2018 pentru aprobarea Codului controlului
intern managerial al entitdlilor publice, cu modificdrile qi completdrile ulterioare;
- Necesitatea actualizdrii Ghidului privind regimul incompatibilitdlilor qi al conflictului de
interese aplicabil la nivelul Spitalului Judelean de Urgenld TArgu Jiu.

in temeiul:
- prevederilor Regulamentului de Organizare si Funclionare al Spitalului JudeJean de Urgen!6 TArgu
Jiu Ei ale Regulamentului Intern cu modificdrile qi completdrile ulterioare,

DISPUNE:
Art. 1. Se aprobd actualizarea Ghidului privind regimul incompatibilit[lilor qi al conflictului de
interese, conform anexei care face parte integrantd din prezenta dispozilie,
Art, 2. Ghidul privind regimul incompatibilitAfllor qi al conflictului de interese se
acttalizeazd/modificd periodic ;i ori de cAte ori este nevoie, in funcfie de modificdrile de naturd
legislativd qi organizatoricd internd.
Art. 3. lncepdnd cu data aprobdrii prezentei dispozilii se abrogd orice alte dispozilii contrare.
Art, 4. Prezenta dispozilie se va comunica tuturor categoriilor de personal contractual din cadrul
Spitalului Jurlelean de Urgenld TArgu Jiu, prin afi;area pe pagina de internet a spitalului.
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