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DIRECŢIA DE SĂNĂTATE PUBLIC 
A JUDEŢULUI BRAŞOV

MINISTERUL SĂNĂTĂŢII

Str .M Kogalniceanu nr. 11 Bloc ( 
tel. 0268 / 547972 fax. 0268 /5479

ROMÂNIA

nr. operator date-643

Către,
PRIMĂRIA Municipiului Fagaras

Consiliul Local Fagaras
Domnule Primar

Având in vedere :
- modificările din structura de personal a D.S.P.J. Braşov care au condus la 

descompletarea listei reprezentanţilor instituţiei noastre in consiliile de administraţie ale 
spitalelor publice din judeţ;

- prevederile art. 187 din Legea nr. 95 din 14 aprilie 2006 privind reforma în domeniul 
sănătăţii, cu modificările si completările ulterioare;

- prevederile OUG nr. 48 din 2 iunie 2010 pentru modificarea şi completarea unor acte 
normative din domeniul sănătăţii;

va transmitem, alaturat in copie, ordinul de ministru privind desemnarea de membri 
titulari si membri supleanţi ai acestora in Consiliul de Administraţie ai Spitalului 
Municipal „Dr. Aurel Tulbure,, Fagaras -  spital public al cărui management a fost 
transferat la Consiliul Local Fagaras, astfel:

1. Dr. Chichernea Nicoleta -  medic primar (M) -  reprezentant Ministerul Sanatatii 
(membru titular - desemnat prin Ordin M.S. nr. 2722/16.12.2021)

2. Dr. Ciurea Mihaela -  medic primar (M) -  reprezentant Ministerul Sanatatii 
(membru titular - desemnat prin Ordin M.S. nr. 2722/16.12.2021)

3. Dr. D souza Georgeta -  medic primar (S) -  reprezentant Ministerul Sanatatii 
(membru supleant - desemnat prin Ordin M.S. nr. 2722/16.12.2021)

4. Dr. Han Anca -  medic primar (S) -  reprezentant Ministerul Sanatatii 
(membru supleant - desemnat prin Ordin M.S. nr. 2722/16.12.2021)

La data intrării in vigoare a Ordinului M.S. nr. 2722/16.12.2021 se abroga dispoziţiile 
Ordinului M.S. nr. 1680 / 26.08.2021 privind desemnarea membrilor titulari si membrilor 
supleanţi in Consiliul de administraţie al Spitalului Municipal „Dr. Aurel Tulbure,, Fagaras.

Persoanele desemnate au obligaţia ca in termen de 10 zile de la data primirii ordinului de 
desemnare, sa depună la nivelul spitalului, in copie certificata pentru conformitate cu 
originalul, documentele prevăzute la art. 187 din Legea nr. 95/2006 privind reforma in 
domeniul sanatatii, republicata cu modificările si completările ulterioare.
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niRFXŢiA DE SĂNĂTATE" 
PUBLICĂ A JUD. BRAŞOV

MINISTERUL SĂNĂTĂŢII
INTRARE
IEŞIRE Nr.

Data; c ^  *V Ora:

ORDIN Nr, / P  ; /J) ... 
. — ............./— ..., -  

privind desemnarea membrilor titulari şi membrilor supleanţi în Consiliul de Administraţie 
al Spitalului Municipal „Dr, Aurel Tulbure” Făgăraş, Judeţul Braşov

Văzând:

- Adresa Direcţiei de Sănătate Publică a judeţului Braşov nr.8975/27.09.2021 înregistrată la
Ministerul Sănătăţii sub nr. 1419/29.09.2021,’ SMSS 1717/30.09.2021. ^  / ' o t / l o l

- referatul Direcţiei generale resurse umane, structuri si politici salarîale nr/;...T;,..Ău ' ^

în conformitate cu:

prevederile art, 187 din Legea nr.95/2008 privind reforma în domeniul sănătăţii, republicata, 
cu modificările şi completările ulterioare;

In temeiul:

- art.7 alin.(4) din Hotărârea Guvernului României nr. 144/2010 privind organizarea şi 
funcţionarea Ministerului Sănătăţii, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul sănătăţii emite următorul

O R D I N :

Â r t t ,  începând cu data prezentului ordin, se desemnează următorii membri titulari şi 
membri supleanţi în Consiliul de administraţie al Spitalului Municipal „Dr. Aurel Tulbure” Făgăraş, 
judeţul Braşov:

Membri titulari:
♦ D-na Chichemea Nîcoleta - reprezentant Ministerul Sănătăţii
• D-na Ciurea Mihaela - reprezentant Ministerul Sănătăţii

M em b ri s u p lean ţi:
* D-na.Dsouza Georgeta - reprezentant Ministerul Sănătăţii
* D-na. Han Anca - reprezentant Ministerul Sănătăţii

Art 2. începând cu data prezentului ordin se abrogă Ordinul ministrului sănătăţii 
nr. 1680/26.08.2021 privind desemnarea membrilor titulari şi membrilor supleanţi în Consiliul de 
Administraţie ai Spitalului Municipal „Dr. Aurel Tulbure” Făgăraş, judeţul Braşov.

Ârt.3. Persoanele desemnate au obligaţia ca în termen de 10 zile de la data primirii ordinului 
de desemnare, să depună la nivelul spitalului, în copie certificată pentru conformitate cu originalul 
documentele prevăzute la alin. (41) al art. 187 din Legea nr. 96/2006 privind reforma în domeniul 
sănătăţii, republicată cu modificările şi completările ulerioare.

' Art.4. Direcţia generală resurse umane, structuri şi politici salariate din Ministerul Sănătăţii, 
Direcţia de Sănătate Publică a judeţului Braşov şi Spitalului Municipal „Dr. Aurel Tulbure” Făgăraş, 
judeţul Braşov, vor lua măsurile care se impun pentru comunicarea şi respectiv ducerea la 
îndeplinire a dispoziţiilor prezentului ordin,

Art.5, Prezentul ordin poate fi contestat la instanţa competentă în termenele şi condiţiile 
Legii nr. 554/2004 a contenciosului administrativ, cu modificările şi completările ulterioare.

M IN ţitR U L SĂNĂTĂŢII 

prof, univ^dr. ALEXANDRU RAF!LA


