
 
 

                                      

                                 

 

 

 

 

 

 
Consiliul local al comunei Odaile, judeţul Buzău, întrunit în şedinţă ordinară; 
 

Având în vedere: 
v Adresa Inspectoratului Şcolar al Judeţului Buzău, nr.16904/15.12.2017 
v Expunerea de motive a Primarului comunei Odaile înregistrata la nr. 125 /22.01.2018; 
v Raportul compartimentului de specialitate înregistrat sub nr.126/22.01.2018; 
v Avizul comisiilor de specialitate înregistrat sub nr.127/22.01.2018 
v Prevederile Legii educaţiei naţionale nr.1/2011, cap. III, art. 61; 
v Prevederile Ordinului nr.5.777 din 22 noiembrie 2016 pentru aprobarea Metodologiei 

privind fundamentarea cifrei de şcolarizare pentru învăţâmântul preuniversitar de stat, 
evidenţa efectivelor de preşcolari şi elevi şcolarizaţi în unităţile de învăţământ particular, 
precum şi emiterea avizului conform în vederea organizării reţelei unităţilor de învăţământ 
preuniversitar pentru anul şcolar 2017-2018;    

v  In temeiul art. 36 alin. (6) lit. “a”, pct.1, art. 45 alin. (1) şi alin. (3) din Legea 
administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată, cu modificările şi completările 
ulterioare, 

HOTĂRÂRĂŞTE: 

Art.1.Se aprobă reţeaua şcolară pentru anul 2018-2019 la nivelul comunei Odăile, judeţul Buzău, 
după cum urmează: 
 
Nr. 
Crt. 

Unitatea de învăţământ Tip unitate 

1. ,,ŞCOALA GIMNAZIALĂ ODĂILE”(PRIM. , GIM.) 
Sat Odăile, comuna Odăile, jud. Buzău,                      
Tel. : 0238/525498 

Centru bugetar cu 
personalitate juridică. 

2. ,,GRĂDINIŢA CU PROGRAM NORMAL ODĂILE”      
( PREŞCOLAR), Sat Odăile, comuna Odăile, jud. 
Buzău. 

Structură a centrului 
bugetar. 

 
Art.2. Secretarul comunei va comunica prezenta hotarare persoanelor si institutiilor interesate si va 
face publicitatea ceruta de lege. 
 

  

 

 
 

 
Hotărârea a fost adoptata cu 9 .voturi pentru,…---…voturi impotrivă si…----….abtineri. 

 

 
Județul  Buzău  

CONSILIUL LOCAL AL  COMUNEI ODĂILE 
 

Codul de înregistrare fiscală 4593911 
 
 
 

................. 
 

HOTĂRÂREA 
nr. 3/30.01.2018 

Privind organizarea reţelei şcolare a unităţilor de învăţământ din comuna Odăile, 
judeţul Buzău 

Presedintele de sedintă, 

 

……………………………………………….. 
F O F I R CĂ  L O G O FĂ T U  E L E N A  

Contrasemnează: 

Secretarul  U A T  O D Ă I L E 

? …………………………….………… 

ŞOMOIAG CONSTANTIN 
 

L.S. 

 

ROMÂNIA 
JUDEŢUL BUZĂU 

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI ODĂILE 

Cod de înregistrare fiscală 4593911 

 


