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privind aprobarea Listei obiectivelor de investitii a Spitalului Orasenesc „IOAN 
LASCAR" Comanesti pentru anul 2023 

Consiliul Local al orasului Comanesti, judetul Back!, intrunit in sedinta ordinara din 
data de 31.01.2023; 

Avand in vedere: 
Adresa nr. 113/04.01.2023 a Spitalului ofasenesc „Ioan Lascar„ Comanesti prin care se solicita 
aprobarea Listei obiectivelor de investitii a Spitalulului Orasenesc „IOAN LASCAR" Comanesti 
pentru anul 2023; 
- Referat de aprobare nr. 22760/09.01.2023 al Primarului orasului Comanesti; 
- Raportulul de specialitate nr. 22760/b/09.01.2023 	al Biroului Investitii din cadrul aparatului 
de specialitate al Primarului orasului Comanesti si al Spitalului orasenesc „ Joan Lascar„ 
Comanesti, prin care propune aprobarea Listei obiectivelor de investitii a Spitalulului Orasenesc 
„JOAN LASCAR" Comanesti pentru anul 2023; 

- Avizele Comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local; 
In conforrnitate cu prevederile: 
- Legea nr 368/2022 privind bugetul de stat pentru anul 2023; 
- Legea 273/2006 privind finantele publice locale, reactualizata; 
- Ordonanta de Urgenta nr. 162/2008 privind treansferul ansamblului de atributii 

competente exercitate de Ministenil Sandatii Publice catre autoritatile administratiei publice 
locale. 

- Legea 95/2006 privind reforma in domeniul sanataitii cu modificarile i completarile 
ulterioare; 

- Ordinul nr. 1043/2010 privind aprobarea normelor metodologice pentru elaborarea 
Bugetului de venituri si cheltuieli al Spitalului Public cu modificarile si completarile ulterioare. 

In temeiul art. 129 alin. 4 lit. a) , art 139 alin 3 lit a), art 196, alin 1, lit a) si art 197 
alin. 1 din Ordonanta de urgenta nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, adopta 
urmatoarea: 

IFOETARAE 
Art.1  Consiliul Local al orasului Comanesti aproba Lista obiectivelor de investitii a 

Spitalului Orasenesc „IOAN LASCAR" Comanesti pentru anul 2023, conform anexei, parte 
integranta din prezenta. 

Art.2 Prezenta hotarare se comunica Institutiei Prefectului Judetului Bacdu, Primarului 
orasului Comanesti, Spitalului orasenesc „loan Lascar" Com'anesti, Directiei Economice din 
cadrul '(JAT Comanesti, pentru ducere la indeplinire, cu drept de contestatie in termen de 30 de 
zile la Tribunalul Bacau. 

Initiator, 	 Avizat pentru legalitate, 
PRIMAR, 	 Secretar general 

ec.Viorel Miron 	 jurist Daniela Chinla 



SPITALUL OIRASENESC "IOAN 	 Anexa la Proiectul de Hotarare Cr. 
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CUI 4353056 

LISTA OBIECTIVELOR DE INVESTITII PENTRU ANUL 2023 
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b) license 

c) Dotiri independente 

Aparat de masurare a nivelului 
1 

bactericid 

2 Aparat dezinfectat aer UV-C 

3 Aparat producere apa distilata 

4 Cazan abur 

5 Carut profesionist curatenie 

accesorii IT ( switch +router +SSD 
6 
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7 Echipamente PC 

Lampa scialitica - lampa 2 cupole pt 
8 

chirurgie superioara 
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Manager Interimar, 	-:. . 	 Director Medical, 	 Director Financiar-Contabil, 
Jr. Dt4u Mihai 	,/.. 	 D... thetrar Vadim 	 Ec. MihUs Cristina 

, 

, 



JUDETUI, BACAU 
COMANE TI — UNITATEA A 1MINISTRATIV TER] 

Str. Ciolianu§, nr. 2, te1:0234/374272, fax:0234/374278 

Nr. 22760/1)/09.01.2023 

RAPORT DE SPECIALITATE  

privind aprobarea Listei obiectivelor de investitii a Spitalului Orasenesc 
„IOAN LASCAR" Comaneqti pentru anul 2023 

Avdnd in vedere: 
Adresa nr. 113/04.01.2023 a Spitalului ord§enesc „Ioan Lascar„ Comane§ti prin care se 
solicita aprobarea Listei obiectivelor de investitii a Spitalulului Orasenesc „IOAN 
LASCAR" Comane§ti pentru anul 2023; 

- Referatul de aprobare nr. 22760/b/09.01.2023 al Primarului ora§ului Comane§ti. 
In conformitate Cu: 

- Legea nr 368/2022 privind bugetul de stat pentru anul 2023; 
- Legea 273/2006 privind finantele publice locale, reactualizata; 
- Ordonanta de Urgenta nr. 162/2008 privind treansferul ansamblului de 

atributii §i competente exercitate de Ministerul SAnatatii Publice care autoritatile 
administratiei publice locale. 

- Legea 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii cu modificarile §i 
complearile ulterioare; 

- Ordinul nr. 1043/2010 privind aprobarea normelor metodologice pentru 
elaborarea Bugetului de venituri si cheltuieli al Spitalului Public cu modificarile si 
completarile ulterioare. 

Propun spre analiza i aprobare Consiliului Local al ora§ului Comane§ti 
proiectul de hotarare privind aprobarea Listei obiectivelor de investitii a Spitalului 
Ord§enesc „IOAN LASCAR" Cornanqti pentru anul 2023. 

Birou investitii, 
Bobeica Ionel 



JUDETUL BACAII 
ORASUL C9MANESTI — IJNITATEA ADMINISTRATIV TERITORIALA 

Str. Ciobanu, nr. 2, te1:0234/374272,  fax:0234/374278 

Nr. 22760/09.01.2023 

Referat de aprobare 

Avand in vedere: 
- Adresa nr. 113/04.01.2023 a Spitalului orasenesc „loan Lascar„ Comanesti prin 

care se solicita aprobarea Listei obiectivelor de investitii a Spitalului Orasenesc „IOAN 
LASCAR" Comanesti pentru anul 2023. 

- Legea nr 368/2022 privind bugetul de stat pentru anul 2023; 
- Legea 273/2006 privind finantele publice locale, reactualizata; 
- Ordonanta de Urgenta nr. 162/2008 privind treansferul ansamblului de 

atributii si competente exercitate de Ministenil Sanatatii Publice catre autoritatile 
administratiei publice locale. 

- Legea 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii cu modificarile 
completarile ulterioare; 

- Ordinul nr. 1043/2010 privind aprobarea normelor metodologice pentru 
elaborarea Bugetului de venituri si cheltuieli al Spitalului Public cu modificarile si 
completarile ulterioare. 

Propun initierea unui proiect de hotarare privind aprobarea Listei obiectivelor de 
investitii a Spitalului Othsenesc „IOAN LASCAR" Comanesti pentru anul 2023. 

PRIMAR, 
cc Viorel Miron 
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Or. Cornanestl, Str. Vasile Alecsandrl, nr. 1, jud. Baca u 
Tel. 0234374215; Fax: 0234374219; CIF 4353056 

E-mail: secretariat@spitalulcomanesti.ro  

Web: www.spitalulcomanesti.ro  

NR. 113/04.01.2023 

Care: 

AN 
unitaie alga' in 

PROCES DE ACREDITARE 

CICLUL al II-lea 

:act@prim6riacom5nest  

Va rugam prin prezenta sä ne aprobati urmatoarele puncte in ordinea de zi a Consiliului Local 

1. Aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli a Spitalulului OrAsenesc „IOAN LASCAR" 
ComAnesti an 2023 

2. Aprobarea Listei de investitii a Spitalulului Orasenesc „IOAN LASCAR" ComAnesti an 
2023 

3. Aprobarea modificarii Structurii Organizatorice a Spitalulului Orasenesc „IOAN 
LASCAR" Comanesti 

Avand in vedere: 
• Necesitatea desfasurarii in conditii optime a activitatii Spitalului Orasenesc „IOAN LASCAR" 

Comanesti, 

In conformitate cu prevederile: 
• Legea nr. 368/2022 — Legea bugetului de stat pe anul 2023 
• Legea nr. 273/2006 — privind finantele publice locale, reactualizata 
• Ordonanta de urgenta nr. 162/2008 — privind transferul ansamblului de atributii i competente 

exercitate de Ministerul Sanatatii Publice catre autoriatile administratiei publice locale 
• Legea 95/2006 — privind reforma in domeniul sanatatii, cu modificarile i completarile ulterioare 
• Ordonanta de urgenta nr. 162/2008 — privind transferul ansamblului de atributii i competente 

exercitate de Ministerul Sanatatii Publice catre autoritatile administratiei publice locale; 
• Ordinul nr. 1043/2010 privind aprobarea normelor metodologice pentru elaborarea Bugetului de 

venituri si cheltuieli al Spitalului Public cu modificarile si completarile ulterioare. 
• Ordonanta de urgenta nr. 57/2019 privind Codul administrativ 

Anexam, la prezenta urmatoarele: 
- Nota de fundamentare 
- Anexa - Buget de venituri i cheltuieli a Spitalului Ordsenesc "loan Lascar" Comanesti 

pentru anul 2023; 
- Anexa - Lista de investitii pentru anal 2023 a Spitalului Orasenesc "loan Lascar" 

Comanesti; 
- Anexa - Structura Organizatorica a Spitalulului OrAsenesc „IOAN LASCAR" 

Comanesti 

Spitalul Orasenesc "IOAN LASCAR" comanesti 

Manager, 

Jr. Dutu Mihai 
- 

„ 
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Or. Cornanesti, Str. Vasile Alecsandrl, nr. 1, jud. Bad u 
Tel. 0234374215; Fax: 0234374219; OF 4353056 
E-mail: secretariat@spitalulcomanesthro  
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unitate aflata in 

PROCES OE ACREDITARE 

CICLUL al II-lea 

Anexa la adresa de inaintare nr. 113/04.01.2023 

Jr. Dutu Mihai, in calitate de manager al Spitalului Ordsenesc loan Lascar" 
Com:anesti, avand in vedere: 

• Necesitatea desfasurarii in conditii optime a activitatii Spitalului OrAsenesc 
„IOAN LASCAR" Comanesti, 

1. Aprobarea Listei obiectelor de investitii  a Spitalulului Ora§enesc „IOAN 
LASCAR" Comanesti an 2023 

In conformitate cu prevederile: 
• Legea nr. 368/2022 — Legea bugetului de stat pe anul 2023 
• Legea privind finantele publice locale, reactualizata nr. 273/2006, art. 49 privind 

virarile de credite intre articole 
• Legea 95/2006 — privind reforma in domeniul sanatatii, cu modificarile 

completarile ulterioare 

Necesitatea aprol)arii Listei obiectelor de investitii pentru anul 2023: 

Prin prog,-ramul de investitii pe anul 2023, Spitalul "loan Lascar" Com.anesti 
face eforturi pentru indeplinirea misiunii asumate de a asigura furnizarea de 
servich medicale de inalta calitate populatiei orasului Comanesti i localitatilor 
arondate, la inalti parametri calitativi, unnareste asigurarea accesului echitabil la 
servicii de sanatate cat mai aproape de nevoile individului si comunitatii Si 
contribuie la i.ndeplinirea strategiei locale privi.nd politicile de investitii generale 

1 



regionale pentru asigurarea calitatii servicidor medicale prin dezvoltarea, 
modernizarea infrastructuril Si dotarea unitatilor sanitare. 

Se dore§te dotarea cu echipamente §i aparaturd medicaid necesard desfa§urdrii 
activitatii de sandtate publicd. 

Principiiie care stau la baza asistentei de sandtate publicd sunt urmdtoarele: 
a) responsabilitatea societatii pentru sdndtatea publicd; 
b) focalizarea pe grupurile populationale §i prevenirea primard; 
c) preocuparea pentru determinantii stdrii de sandtate: sociali, de mediu, 
comportamentali §i servicii de sdnAtate; 
d) abordarea multidisciplinard §i intersectoriald; 
e) parteneriat activ cu populatia §i cu autoritatile publice centrale §i locale; 
1) decizii bazate pe cele mai bune dovezi §tiintifice existente la momentul respectiv 
(sdridtate publicd bazatd pe dovezi); 
g) in conditii specifice, decizii fundamentate conform principiului precautiei; 
It) descentralizarea sistemului de sandtate publica; 
i) existenta unui sistem informational §i informatic integrat pentru managementui 
sandtatii publice. 

2. Aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli  pentru anul 2023 

hi conformitate cu prevederile: 
• Legea nr. 368/2022 — Legea bugetului de stat pe anul 2023 
• Legea privind finantele publice locale, reactualizatd nr. 273/2006, art. 49 privind 

virdrile de credite intre articole 
• Legea 95/2006 — privind reforma in domeniul sdnatatii, cu modificdrile §i 

completarile ulterioare 
• OUG 9/2017, art.14 privind sumele provenite din finantarea bugetard a anilor 

precedenti; 
• OMS 1272/2020 privind modificarea si completarea Normelor tehnice a 

programele de sanatate publica pt. 2017-2018, aprobate prin OMS 377/2017; 
• Ordinul nr. 1043/2010 privind aprobarea normelor metodologice pentru elaborarea 

Bugetului de venituri si cheltuieli al Spitalului Public cu modificarile si 
completarile ulterioare. 

Aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2023, pentru desfasurarea in 
conditii optime a activitatii Spitalului Ord§enesc „IOAN LASCAR" Comanesti si a 
putea duce la indeplinire misiunea asumatd de Spitalului Ord§enesc "Joan Lascdr" 
Comane§ti de a asigura furnizarea de servicii medicale de inaltd calitate populatiei 
ora§ului Comane§ti §i localitatilor arondate la inalti parametri calitativi §i asigurarea 
accesului echitabil la servii de sdndtate, cat mai aproape de nevoile individului si 
comunitatii. 
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3. Modificarea Structurii Organizatorice  a Spitalulului Orasenesc „IOAN 
LASCAR" Comanesti 

In conformitate cu prevederile: 
• Legii nr. 95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii republicata, cu 

modificarile si completarile ulterioare; 
• Ordonanta de urgenta nr. 57/2019 privind Codul administrativ 

Necesitatea modificarii structurii organizatorice: 

Propunem modificarea structurii organizatorice, din cadrul Spitalului Ora§enesc 
„loan Lascar" Comane§ti, modificare pe care o consideram necesara pentru cre§terea 
eficientei utilizarii resurselor financiare, umane, a activelor disponibile si a calitatii 
serviciilor medicale fumizate pacientilor. 

Mentionam Ca modificarile solicitate se realizeaza prin: 
- suplimentarea numarului total de paturi spitalizare continua cu 25 paturi, de la 

120 la 145 paturi si cresterea numarului de paturi de spitalizari de zi cu 7 
paturi, de la 8 paturi, la 15 paturi; 

- suplimentarea Ambulatoriului integrat spitalului cu 6 noi specialitati ca urmare 
a modemizarii §i dotarii cu aparatura modema conform proiectelor in curs de 
implementare 

Objective propuse 

- imbunatatirea accesului populatiei arondate spitalului nostru la serviciile medicale; 
- Diversificarea §i dezvoltarea serviciilor medicale specializate; 
- Eficientizarea activitatii medicale, in compartimentele i sectiile unitatii; 
- Asigurarea calitatii §i a sigurantei in acordarea serviciilor medicale; 

in vederea realizarii obiectivelor propuse, solicitam aviz favorabil CONSILIULUI 
LOCAL pentru modificarea structurii prin: 

A. Desfiintarea Compartimentului de Dermatologie de 5 paturi spitalizare 
continua. 

B. Cresterea numarului de paturi in cadrul Compartimentului de Pediatric 
cu 5 paturi spitalizare continua. 

C. Cresterea numarului de paturi in cadrul Compartimentului Cardiologie 
cu 5 paturi spitalizare continua 

D. Cresterea numarului de paturi in cadrul Compartimentului B.F.T. 5 
paturi spitalizare continua 

E. Transformarea Compartimentului de Chirurgie in Sectie Chirurgie cu 
alocare paturi pentru mai multe specialitati i cresterea cu 10 paturi 
spitalizare continua. 



F. Cresterea numarului de paturi de Spitalizare de zi cu 7 paturi, pentru 
acoperirea tuturor specialitatilor din ambulatoriul integrat spitalului. 

Elementele determinante pentru modificarile structurale 

- Diversificarea serviciilor medicale prin includerea de noi specialitati in 
spitalizarea continua si de zi; 

- Motivatia: Necesitatea cresterii accesibilitatii la diagnosticare. Diversitatea 
specialitatilor medicale, face ca pacientii sa beneficieze de cat mai multe 
servicii medicale in cadrul unitatii, raportat la gradul spitalului; 

- Eficientizarea activitatii prin marirea numarului de paturi pe compartimente, 
infiintarea Sectiei de chirurgie i cresterea numarului de paturi de la 120 de 
paturi la 145 de paturi. Aceste modificari vor determina economii de resurse 
umane, prin includerea compartimentelor in cadrul sectiilor. 

- Cresterea cererii de spitalizari de zi ca urmare a investitiilor in echipamente 
medicale, precum i modernizarea infrastructurii prin proiectul aflat in derulare. 

Misiunea asumata de Spitalul Orasenesc "Joan Lascar" Comanesti este de a asigura 
furnizarea de servicii medicale de inalta calitate populatiei orasului Comanesti 
localitatilor arondate la inalti parametri calitativi i asigurarea accesului echitabil la 
servii de sanatate, cat mai aproape de nevoile individului i comunitatii. 

Avand in vedere necesitatea cresterii accesibilitatii la diagnosticare, tratament 
monitorizare a pacientilor din arealul Spitalului "Joan Lascar" Comanesti, precum si 
diversificarea specialitatilor medicale din structura unitatii pentru ca pacientii sä 
beneficieze de o gama larga de servicii medicale preventive, de urgenta, curative si 
reabilitare de calitate si la standarde cat mai inalte este necesard aceasta noua structura, 
raportata la gradul spitalului. 

Avand in vedere propunerile de mai sus, vã rog sã luati act si sä emiteti Hotararea 
Consiliului Local pentru modificarea de Structura Organizatorica, precum i pentru 
aprobarea Listei de investitii si a Bugetului de venituri i cheltuieli.. 

Spitalul Orasenesc "loan Lascar" Comanesti, 

Manager interimar, 
— / poef Dutu Mihai 

- , 

/ 	 • 
, 

0, • 
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