Va prezentam situatia financiar - contabila pe anul 2010:
I. Venituri: - CAS Bacau: a) activitate spitaliceasca – 6.475.571 lei (internarii continue 6.891)
-159.144 lei (internari zi 1.652)
b) laborator analize – 33.233 lei
c) investigatii radiologie – 99.959 lei
d) BFT cronici – 197.652lei
e) BFT baza – 187.293lei
f) ambulatoriu – 450.277 lei
- DSP Bacau : a) TBC – 168.348
b) planing familial – 63.335
c) medici rezidenti – 171.681
- Venituri proprii : a) 75.476 lei
- Sponsorizari: a) Holzindustrie Schweighofer Baco – 50.000 euro utilizati pentru montarea
geamurilor termopan si usi exterioare in intreg spitalul, ceea ce va duce la scaderea cheltuielilor cu
energia termica.
II. Cheltuieli: a) Reabilitare, reamenajare si igienizare a urmatoarelor compartimente: - 55.200 lei, din
care:
- Laborator analiza 6.000 lei
- Termopane 4.500 lei
- Balcoane 2.200 lei
- Rampa deseuri 2.000 lei
- Casa scarilor 4.000 lei
- OG si ORL 10.500 lei
- Bucatarie 20.000 lei
- ATI 6.000 lei
b) Cheltuieli pentru implementarea si certificarea ISO 9001 a spitalului -23.560 lei
c) Acreditare RENAR pentru laborator – 8.310 lei
d) Licenta soft laborator – 8.366 lei
e) achizitii mijloace fixe din venituri proprii:
- telescop optic HOPKINS – 8.925 lei;
- aparat BTL – 9.562 lei
- aparat BTL cu sonda laser – 12.138 lei
f) cheltuieli de personal – 70,45% din bugetul spitalului
g) cheltuieli cu medicamentele: 690.476 lei
h) cheltuieli cu materialele sanitare: 198.310 lei
i) cheltuieli cu bunuri si servicii: 2.343.345 lei
h) cheltuieli cu hrana pacientilor: 250.210 lei
i) cheltuieli de capital: 299.021 lei
Conform OUG 48/2010, Consiliul Local al Orasului Comanesti a preluat in luna iulie 2010 Spitalul
Orasenesc „Ioan Lascăr” Comăneşti prin HCL nr.85/09.07.2010.
Dupa preluarea acestuia, Consiliul Local a susţinut financiar cu suma de 868.315 lei si
deasemenea compania Holzindustrie Schweighofer Baco a finantat spitalul cu peste 200.000 lei. În
momentul de faţa Spitalului Orăşenesc „Ioan Lascăr” Comanesti nu are nici o datorie.
De asemenea s-au depus proiecte pentru accesarea de fonduri nerambursabile si anume:
1. Eficientizarea consumului de energie termica la SPITALUL ORASENESC IOAN LASCAR COMANESTI –
proiect castigat si semnat acordul de grant cu Agentia Fondului de Mediu, in valoare de 2.496.030 lei.

2. Reabilitarea, reamenajarea, modernizarea si dotarea ambulatoriului integrat al SPITALULUI
ORAŞENESC „IOAN LASCĂR”– proiect in evaluare, total valoare a proiectul 20.769.008 lei .
In anul 2010 s-au facut numeroase demersuri pentru recapatarea paturilor reduse si pentru
infiintarea compartimentului de ginecologie cu un numar de 15 paturi. Compartimentul ar fiinta in
sectia de OG inchisa temporar in anul 2009. Sectia a fost igienizata in 2010 si a fost angajat si un
medic specialist ginecolog, avand in acest moment 3 medici specialisti in specialitatea OG, unul fiind
medic primar. Sectia OG si Nou nascuti a fost dotata cu aparatura prin Banca Mondiala.

