
Raport de activitate 
al consilierului local independent Matiş Horea-Dorin 

 (perioada iunie 2012 - iunie 2013)
- un an de mandat -

 
Subsemnatul,  Matiş Horea-Dorin, ales consilier local  independent în urma alegerilor

locale  din  data de  10 iunie  2012 în  circumscripţia  electorală  nr.  6  Huedin,  vă prezint  succint
principalele  aspecte  privind desfăşurarea activităţii  în  calitate  de  membru  al  Consiliului  Local
Huedin în primul an de mandat (iunie 2012 - iunie 2013).

Ca profesor de istorie am avut în vedere criteriul cronologic în prezentarea raportului
de activitate şi acesta conţine nu doar activitatea de la nivelul Consiliului Local Huedin ci şi diverse
aspecte de la nivelul comunităţii locale care au importanţă din prisma interesului public. 

Astfel,  am  editat  în fiecare  lună un buletin informativ  în care  am  ilustrat  o  serie de aspecte
semnificative şi prin mijlocirea căruia am ţinut legătura cu cetăţenii oraşului Huedin.

Menţionez că în cadrul Consiliului Local Huedin reprezint un factor de echilibru şi de stabilitate
contribuind  astfel  la  conturarea  unei  majorităţi  capabile  să ducă  la  îndeplinire  angajamentul
asumat faţă de cetăţenii oraşului Huedin în campania electorală din anul 2012.

- Iunie 2012
- 10  iunie  2012 -  S-au  desfăşurarat  alegeri  pentru  desemnarea  Consiliului  Local  Huedin  în
Circumscripţia  electorală  Nr.  6  Huedin  în  urma  cărora  am  obţinut  voturile  necesare  pentru
mandatul de consilier local. Este pentru prima dată,  în ultimii 20 de ani de când se organizează
alegeri locale, când a intrat în Consiliul Local Huedin un consilier local independent fapt care mă
onorează dar mă şi obligă la o activitate onestă şi susţinută. 
- 26 iunie 2012 - A avut loc şedinţa de constituire a Consiliului Local Huedin (2012-2016)
- Am primit un certificat doveditor al alegerii şi am depus jurământul de consilier local: 

 Certificatul de consilier                                                                                  Depunerea jurământului
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România
Judeţul Cluj
Oraşul Huedin
Consiliul Local Huedin
Comisia pentru cultură, culte, învăţământ, sănătate, copii, tineret şi sport
Consilier local independent - Prof. Matiş Horea-Dorin 

       "Jur să respect Constituţia şi legile
ţării şi  să  fac,  cu  bună-credinţă, tot
ceea  ce  stă  în  puterile  şi  priceperea
mea  pentru  binele  locuitorilor
oraşului  Huedin.  Aşa  să-mi  ajute
Dumnezeu!"

Jurământul  este  prevăzut în
art. nr. 32 din Legea Nr. 215/2001 a
Administraţiei  publice  locale,
republicată,  respectiv  în  art.  nr.  7,
alin.  1  din  Legea  Nr.  393/2004,
privind Statutul aleşilor locali.
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- A fost constituită o comisie de validare formată din consilierii Cozea Marinela - preşedinte,
Sucilă Valentin - secretar, Parpucea Emilian, Csüdöm Francisc şi Döngölő Csaba - membri.

- Consiliul Local Huedin a desemnat cele patru comisii de specialitate:

Comisia de
specialitate

Comisia  pentru
activităţi  economico-
financiare  şi
agricultură:

Comisia  pentru cultură,
culte,  învăţământ,
sănătate,  familie,  copii,
tineret şi sport:

Comisia  pentru
amenajarea
teritoriului, urbanism,
protecţia  mediului  şi
turism:

Comisia  de
administraţie  publică,
juridică,  de  disciplină,
muncă  şi  protecţie
socială:

Preşedinte Cozea Marinela Corina Dreve Ioan Buzas István Attila Lazea Constantin
Secretar Giurgiu Marinela Cozea Marinela Corina Giurgiu Marinela Edveş Laura Gabriela
Membri Csüdöm Francisc Matiş Horea-Dorin Sucilă Valentin Farkaş Marius 

Parpucea Emilian Şaitiş Cristina Florentina Lazea Constantin Pavel Cosmin Viorel
Döngölő Csaba Vasas Ştefan Pavel Cosmin Viorel Parpucea Emilian 

5



-  Au fost adoptate  hotărârile nr. 87-92 care nu au avut avizul comisiilor de specialitate  întrucât
acestea nu erau constituite fiind prima şedinţă a Consiliului Local Huedin.
- Am ales  viceprimarul oraşului Huedin susţinând propunerea grupului de consilieri format  din
Partidul Democrat-Liberal, Partidul Civic Maghiar şi Matiş Horea-Dorin - independent, adică pe
doamna Giurgiu Marinela în dauna domnului consilier Vasas Ştefan din partea U.D.M.R.
- Pentru a menţine colaborarea cu cetăţenii oraşului Huedin şi pentru a vizualiza pozitiv o serie de
aspecte  ce  ţin  de  viaţa  politico-administrativă,  educativă,  socială  şi  culturală  de  la  nivelul
comunităţii  am decis editatarea unei publicaţii periodice numită:  “Huedinul -  Buletin informativ
editat de consilierul local Horea-Dorin Matiş”. 

Această  publicaţie  apare  lunar  după  şedinţa  Consiliului  Local  Huedin  fiind  finanţată  din
indemnizaţia de consilier local având un tiraj de 100 de exemplare şi este distribuită atât în formă
tipărită cât şi prin e-mail conform unei baze de date personale care este actualizată permanent.
-  Am  tipărit  Nr.  1  din  luna iunie  2012 a  publicaţiei  “Huedinul  -  Buletin  informativ  editat  de
consilierul local Horea-Dorin Matiş”

        Nr. 1, pag. 1             Nr. 1, pag. 2
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- Iulie 2012
- 11 iulie 2012 - Şedinţă a Comisiei pentru cultură, culte, învăţământ, sănătate, copii, tineret şi sport

- au fost înaintate plenului Consiliului Local Huedin mai multe proiecte de hotărâri
- 16 iulie 2012 - Şedinţă ordinară de plen a Consiliului Local Huedin

- au fost adoptate hotărârile cu nr. 93-111 din care cele cu nr. 101 şi 102 au trecut prin Comisia
pentru cultură, culte, învăţământ, sănătate, copii, tineret şi sport

- 22 iulie 2012 - Am depus în numele oraşului Huedin, alături de secretarul oraşului şi alţi consilieri,
o coroană de flori la „Crucea Iancului” de la Mărişel 
-  Am  tipărit  Nr.  2  din  luna iulie  2012 a  publicaţiei  “Huedinul  -  Buletin  informativ  editat  de
consilierul local Horea-Dorin Matiş

         Nr. 2, pag. 1             Nr. 2, pag. 2

- August 2012
- 18-21  august  2012 -  O  delegaţie  a  oraşului  Huedin  formată  din  primar  Moroşan  Mircea,
viceprimar Giurgiu Marinela  şi consilieri locali Cozea Marinela Corina,  Csüdöm Francisc, Şaitiş
Cristina Florentina şi Matiş  Horea-Dorin a efectuat  o  vizită  în Ungaria  la  Derecske şi Enying
stabilind o colaborare cu oraşul Derecske şi participând la zilele oraşului Enying.
- 27 august 2012 - Şedinţă a Comisiei pentru cultură, culte, învăţământ, sănătate, copii, tineret şi

sport
- au fost înaintate plenului Consiliului Local Huedin mai multe proiecte de hotărâri

- 31 august 2012 - Şedinţă ordinară de plen a Consiliului Local Huedin
- au fost adoptate hotărârile nr. 102-124 din care cele cu nr. 112, 113, 114 şi 115 au trecut prin
Comisia pentru cultură, culte, învăţământ, sănătate, copii, tineret şi sport

-  Am tipărit  Nr.  3  din  luna august 2012 a  publicaţiei  “Huedinul  -  Buletin  informativ  editat  de
consilierul local Horea-Dorin Matiş

    Nr. 3, pag. 1               Nr. 3, pag. 2
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- Am editat un Supliment la Buletinului informativ Nr. 3 din luna august 2012 

  S -  Nr. 1, pag. 1         S - Nr. 1, pag. 2

- Septembrie 2012
- 13 septembrie 2012 - Şedinţă extraordinară a Consiliului Local Huedin

- au fost adoptate hotărârile nr. 125-130
-  15 septembrie 2012 - A fost organizată la nivelul oraşului Huedin o Campanie de mediu de către
RoRec - Asociaţia Română pentru Reciclare şi Primăria Huedin cu sprijinul Philips şi Skil avându-
se în vedere colectare de tip DEEE 
- 17 septembrie 2012 - Participare la ceremoniile de deschidere a anului şcolar la Liceul Tehnologic
„Vlădeasa” Huedin şi Liceul Teoretic „Octavian Goga” Huedin
- 24 septembrie 2012 - Şedinţă a Comisiei pentru cultură, culte, învăţământ, sănătate, copii, tineret

şi sport
- au fost înaintate plenului Consiliului Local Huedin mai multe proiecte de hotărâri

- 28 septembrie  2012 - Şedinţă ordinară de plen a Consiliului Local Huedin
- au fost adoptate hotărârile nr. 131-142 din care  cele cu nr. 138, 139, 140, 141 şi 142 au trecut
prin Comisia pentru cultură, culte, învăţământ, sănătate, copii, tineret şi sport 
- prin HCL nr. 139 am fost desemnat ca reprezentant al Consiliului Local Huedin în Comisia
pentru Evaluarea şi Asigurare a Calităţii (C.E.A.C.)  de la  Liceul Teoretic „Octavian  Goga”
Huedin 

-  Am tipărit Nr. 4 din luna septembrie 2012 a publicaţiei “Huedinul - Buletin informativ editat de
consilierul local Horea-Dorin Matiş

       Nr. 4, pag. 1             Nr. 4, pag. 2 
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Tabel privind numirile efectuate la nivelul învăţământului din oraşul Huedin

    

- Octombrie 2012
- 1 octombrie 2012 - Am participat la deschiderea anului şcolar la Clubul Copiilor Huedin
-  2  octombrie  2012 -  Am  participat  la  manifestările  dedicate  împlinirii  centenarului  Spitalului
Orăşenesc Huedin şi la lansarea cărţii „Spitalul Huedin 100 de ani de existenţă (octombrie 1912 -
octombrie  2012)  care  a  apărut  la  Casa  de  Editură  DOKIA,  Cluj-Napoca,  2012,  cu  sprijinul
financiar  al  Consiliului Local  Huedin şi la  care  sunt coautor,  prin realizarea alături  de colegul
Cristian-Claudiu  Filip,  a  Capitolului  III  „Pionierat  în  asigurarea  asistenţei  sanitare  în  zona
Huedinului. Primii 50 de ani ai spitalului”, p. 9-30 
- 22.X.2012 - Şedinţă a Comisiei pentru cultură, culte, învăţământ, sănătate, copii, tineret şi sport

- au fost propuse plenului Consiliului Local Huedin mai multe proiecte de hotărâri
- 26.X.2012 - Şedinţă ordinară de plen Consiliului Local Huedin

- au fost adoptate hotărârile nr. 143-153 din care cele cu nr. 145, 146, 147, 148 şi 149 au trecut
prin Comisia pentru cultură, culte, învăţământ, sănătate, copii, tineret şi sport

- Am tipărit  Nr. 5 din luna octombrie 2012 a publicaţiei  “Huedinul - Buletin informativ editat de
consilierul local Horea-Dorin Matiş

                                  
               Nr. 5, pag. 1                                      Nr. 5, pag. 2                             Monografia spitalului
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- Noiembrie 2012
- 5 noiembrie 2012 - Şedinţă extraordinară a Consiliului Local Huedin

- a fost adoptată hotărârea nr. 154
- 15 noiembrie 2012 - A fost publicat articolul “Pionierat în asigurarea asistenţei sanitare în zona
Huedinului” în Suplimentul “Claviaturi”, Nr. 22 (2012), p. V-VI, ce apare în cadrul periodicului
“Tribuna” , anul XI, 1-15 noiembrie 2012, cu sprijinul financiar al Consiliului Local Huedin
- 25.XI.2012 - Şedinţă a Comisiei pentru cultură, culte, învăţământ, sănătate, copii, tineret şi sport

- au fost propuse plenului Consiliului Local Huedin mai multe proiecte de hotărâri 
- 25 noiembrie 2012 - A fost organizat Concursul de tenis de masă: “Cupa 1 Decembrie la tenis de

masă” în Sala de Sport de la Liceul Tehnologic “Vlădeasa” Huedin (“Şcoala Nouă”)
- 29.XI.2012 -  Şedinţă ordinară de plen a Consiliului Local Huedin

- au fost adoptate hotărârile nr. 155-166 din care cele cu  nr. 157, 158 şi  159  au trecut prin
Comisia pentru cultură, culte, învăţământ, sănătate, copii, tineret şi sport

- Am tipărit  Nr. 6 din luna noiembrie 2012 a publicaţiei  “Huedinul - Buletin informativ editat de
consilierul local Horea-Dorin Matiş

      Nr. 6, pag. 1            Nr. 6, pag. 2
              
Articolul din Suplimentul “Claviaturi” al Revistei “Tribuna”:  

     Pag. V                             Pag. VI
                 

- Decembrie 2012
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- 1 decembrie 2012 - Participare la ceremonia de depunere de coroane la Troiţa din centrul oraşului
Huedin 
- 1 decembrie 2012 -  Participare la Concursul Interjudeţean de Judo “Club 1983”
- 2 decembrie 2012 - Participare la Competiţia sportivă Cupa “1 Decembrie”  la box
- 2 decembrie 2012 - Participare la programul artistic dedicat unirii din anul 1918
- 3 decembrie 2012 - Întocmirea Raportului de activitate al consilierului local independent Horea-
Dorin Matiş (perioada iunie-noiembrie 2012) - 6 luni de mandat
-  4  decembrie  2012 -  Înregistrarea  la  secretariatul  Primăriei  oraşului Huedin  a Raportului  de
activitate a mandatului de consilier local (nr. de înregistrare 10727/4.XII.2012)
-  16 decembrie  2012 -  Am publicat  articolul  “Aspecte  etimologice  şi cartografice  cu  privire  la
Huedin”,  în „Tribuna”, 2012, nr. 247, Suplimentul  „Claviaturi”, nr. 24, 16-31 decembrie 2012, p.
VII
-  16 decembrie -  Participare  la  Concertul  de colinde  organizat  de către  Protopopiatul  Ortodox
Român Huedin (Casa de Cultură Huedin)
-  17 decembrie 2012 -  Şedinţă Comisiei pentru cultură, culte, învăţământ, sănătate, copii, tineret şi

sport
- au fost înaintate plenului Consiliului Local Huedin mai multe proiecte de hotărâri

- 18 decembrie - Participare la Festivalul caritabil  „Dăruind din suflet” organizat de către Liceul
Tehnologic „Vlădeasa” Huedin 
- 20 decembrie 2012 - Şedinţă ordinară de plen a Consiliului Local Huedin

- au fost adoptate hotărârile cu nr. 167-178 din care aceea cu nr. 168,  a trecut prin Comisia
pentru cultură, culte, învăţământ, sănătate, copii, tineret şi sport
- primirea cetelor de colindători ale unităţilor de învăţământ din oraşul Huedin

-  20 decembrie 2012 - Participare  la festivitatea de aprindere a luminilor de sărbători  în oraşul
Huedin
- 25 decembrie 2012 - Participare la Programul de Interpretare de colinde de către corurile reunite
ale bisericilor din Huedin - „Astăzi s-a născut Hristos!”
-  31 decembrie 2012 -  Procesiunea trecerii dintre ani (Traseul Primăria oraşului Huedin - Parcul
Tineretului)
 - Am tipărit Nr. 7 din luna decembrie 2012 a publicaţiei “Huedinul - Buletin informativ editat de
consilierul local Horea-Dorin Matiş

             
                 Nr. 7, pag. 1                                  Nr. 7, pag. 2                      Articolul din „Claviaturi”
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- Am tipărit un Supliment (cuprinde perioada iunie-decembrie 2012 - o jumătate de an de mandat
de consilier local) al publicaţiei  “Huedinul - Buletin informativ editat de consilierul local Horea-
Dorin Matiş

     S 2, pag. 1               S 2, pag. 2

   
- Ianuarie 2013
- 3 ianuarie 2013 - Şedinţă de îndată a Consiliului Local Huedin  

- a fost adoptată hotărârea nr. 1
- 9 ianuarie 2013 - Şedinţă de îndată a Consiliului Local Huedin

- a fost adoptată hotărârea nr. 2
- 21 ianuarie 2013 – Şedinţă a Comisiei pentru cultură, culte, învăţământ, sănătate, copii, tineret şi

sport
- au fost înaintate plenului Consiliului Local Huedin mai multe proiecte de hotărâri

- 25 ianuarie 2013 - Şedinţă ordinară de plen a Consiliului Local Huedin
- au fost adoptate  hotărârile cu nr. 3-21 din care cele cu  nr. 10, 11, 12 şi 13 au  trecut prin
Comisia pentru cultură, culte, învăţământ, sănătate, copii, tineret şi sport

-  Am tipărit Nr. 8  din luna ianuarie  2013 a publicaţiei  “Huedinul - Buletin informativ editat  de
consilierul local Horea-Dorin Matiş

   Nr. 8, pag. 1             Nr. 8, pag. 2         
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- Februarie 2013 
-  2 februarie 2013 - Participare la sfinţirea Biserii Ortodoxe „Sfinţii Trei Ierarhi”din Bucea
- 10 februarie - Participare la lansarea C.D.-ului „Folclor românesc din suflet de copil”al Grupului

Vocal „Junii Vlădesei” din Huedin la Casa de Cultură Huedin
- 19 februarie 2013 - Şedinţă a Comisiei pentru cultură, culte, învăţământ, sănătate, copii, tineret şi

sport
- au fost înaintate plenului Consiliului Local Huedin mai multe proiecte de hotărâri

- 22 februarie 2013 - Şedinţă ordinară de plen a Consiliului Local Huedin
- au fost adoptate  hotărârile cu nr. 22-37 din care cele cu  nr. 25, 26, 27, 28, 29, 30 şi 35 au
trecut prin Comisia pentru cultură, culte, învăţământ, sănătate, copii, tineret şi sport

- 24 februarie 2013 - Participare la slujba de sfinţire a Bisericii Ortodoxe „Sfântul Ierarh Nicolae”
din Huedin
- Am tipărit Nr. 9 din luna februarie 2013 a publicaţiei  “Huedinul - Buletin informativ editat  de
consilierul local Horea-Dorin Matiş

  Nr. 9, pag. 1              Nr. 9, pag. 2         
        

- Martie 2013
- 25 martie 2013 - Şedinţă a Comisiei pentru cultură, culte, învăţământ, sănătate, copii, tineret şi
sport

- au fost înaintate plenului Consiliului Local Huedin mai multe proiecte de hotărâri
- 29 martie 2013 - Şedinţă ordinară de plen a Consiliului Local Huedin

- au fost adoptate  hotărârile cu nr. 39-48 din care cele cu nr. 41, 42, 43 şi 44 au trecut prin
Comisia pentru cultură, culte, învăţământ, sănătate, copii, tineret şi sport

- 28 martie 2013 -  Şedinţă a Comisiei pentru cultură, culte, învăţământ, sănătate, copii, tineret şi
sport
-  au fost înaintate  plenului Consiliului Local Huedin mai multe proiecte de hotărâri pentru
şedinţa din luna aprilie

-  Am tipărit Nr.  10 din luna martie 2013 a publicaţiei  “Huedinul - Buletin informativ  editat  de
consilierul local Horea-Dorin Matiş
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  Nr. 10, pag. 1           Nr. 10, pag. 2         

Am alcătuit în format electronic şi editat harta oraşului Huedin:
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- Aprilie 2013
- 2 aprilie 2013 - Şedinţă ordinară de plen a Consiliului Local Huedin 

- a fost adoptată hotărârea cu nr. 49 (bugetul de venituri şi cheltuieli a oraşului pentru anul
2013))

- 4 aprilie  2013 - Şedinţă a  Comisiei pentru cultură,  culte,  învăţământ, sănătate, copii, tineret  şi
sport
- au fost înaintate plenului Consiliului Local Huedin mai multe proiecte de hotărâri

- 8 aprilie 2013 - Şedinţă extraordinară a Consiliului Local Huedin
- au fost adoptate  hotărârile cu nr. 50-69 din care cele cu nr. 50, 51, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66,
67, 68 şi 69 au trecut prin Comisia pentru cultură, culte, învăţământ, sănătate, copii, tineret şi
sport

-  20 aprilie 2013 - Participare la manifestarea „Ziua Internaţională a Rromilor” care a avut loc în
sala Mare de la Casa de Cultură Huedin

-  am  prezentat  o  proiecţie  Power  Point  despre  rromii  din  Huedin  şi  despre  proiectele
educaţionale desfăşurate cu aceştia în cadrul Grupului Şcolar Huedin (azi Liceul Tehnologic
„Vlădeasa” Huedin)

-  Am tipărit Nr.  11 din luna aprilie  2013 a  publicaţiei  “Huedinul  - Buletin  informativ editat de
consilierul local Horea-Dorin Matiş 

  Nr. 11, pag. 1           Nr. 11, pag. 2         
 
- Mai 2013
-  8 mai 2013  - Am organizat,  în Centrul  de  Documentare  şi Informare  de  la  Liceul Tehnologic
„Vlădeasa” Huedin,  Simpozionul  „Europa şi noi”
-  16-19 mai 2013 - Participare la  manifestarea Zilele Huedinului - „În florar la Huedin”, ediţia a
XIV-a
- 16 mai 2013 - Am participat la inaugurarea Clubului Pensionarilor din Huedin
- 17 mai 2013 - Am organizat, în Sala Mică de la Casa de Cultură,  Simpozionul „Huedinul ieri şi
azi” în cadrul Zilelor Huedinului
-  18 mai  2013  - Am participat  la Şedinţa festivă a Consiliului  Local Huedin  cu  ocazia  primirii
delegaţiilor oraşelor înfrăţite cu Huedinul şi la înfrăţirea oraşului Huedin cu oraşul Derecske din
Ungaria
- 18 mai 2013 - Am participat la Festivalul Internaţional  de Meşteşuguri Tradiţionale  „Mâini de
aur” organizat în Parcul Central al oraşului Huedin
- 25 mai 2013 - Am participat la Campania de mediu organizată la nivelul oraşului Huedin de către
Asociaţia Română pentru Reciclare RoRec în parteneriat cu Primăria şi Consiliul Local Huedin
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- 27 mai 2013 - Şedinţă a Comisiei pentru cultură, culte, învăţământ, sănătate, copii, tineret şi sport
- au fost înaintate plenului Consiliului Local Huedin mai multe proiecte de hotărâri

- 30 mai 2013 - Am participat la festivitatea de absolvire a claselor a XII-a şi a XIV-a care a avut loc
în Sala Mare de la Casa de Cultură Huedin
- 31 mai 2013 - Şedinţă ordinară de plen a Consiliului Local Huedin

- au fost adoptate  hotărârile cu nr. 70-80 din care cele cu nr. 73 şi 74 au trecut prin Comisia
pentru cultură, culte, învăţământ, sănătate, copii, tineret şi sport

-  31 mai 2013 - Am participat la  Concursul de desene pe carton organizat în holul de la Casa de
Cultură Huedin cu ocazia Zilei Internaţionale a Copilului
- 31 mai 2013 - Am participat la manifestarea „Zilele culturale maghiare din Ţinutul Călatei” ce a
fost organizată în Parcul Tineretului din Huedin în zilele de 31 mai - 2 iunie 2013
-  Am  tipărit  Nr.  12 din  luna mai  2013 a  publicaţiei  “Huedinul  -  Buletin  informativ  editat  de
consilierul local Horea-Dorin Matiş

  Nr. 12, pag. 1            Nr. 12, pag. 2   

Am editat un Supliment la Buletinului informativ Nr. 12 din luna mai 2013       

 S 3, pag. 1                  S 3, pag. 2         
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- Iunie 2013
- 1-2 iunie 2013 - Am participat la manifestarea „Zilele culturale maghiare din Ţinutul Călatei” ce a

fost organizată în Parcul Tineretului din Huedin în zilele de 31 mai - 2 iunie 2013
- 6 iunie 2013  - Am participat la inaugurarea unui parc de joacă pentru copii în partea de est a

blocurilor A.N.L. de pe Aleea 1 Mai
- 13 iunie 2013 - Am participat la festivitatea de absolvire a claselor a VIII-a care a fost organizată

la „Şcoala Nouă” de la Liceul Tehnologic „Vlădeasa” Huedin
- 13 iunie 2013 - Am participat la festivitatea de comemorare şi de depunere de coroane de flori la

Troiţa din centrul oraşului Huedin cu ocazia manifestării Ziua eroilor
- 17 iunie 2013 - Şedinţă a  Comisiei pentru cultură, culte, învăţământ, sănătate,  copii,  tineret  şi

sport
- au fost înaintate plenului Consiliului Local Huedin mai multe proiecte de hotărâri

- 18 iunie 2013 - Am participat la festivitatea de inaugurare a Staţiei de epurare Huedin
-  20 iunie 2013  - Am participat la derularea programului  „Bune maniere” susţinut financiar de
către  Primăria  şi Consiliul  Local  Huedin în  colaborare  cu  Fundaţia Ruhama din Oradea şi cu
Asociaţia Romilor din Huedin
- 21 iunie 2013 - Şedinţa ordinară de plen a Consiliului Local Huedin

- au fost adoptate  hotărârile cu nr. 81-91 din care cele cu nr. 81 şi 82 au trecut prin Comisia
pentru cultură, culte, învăţământ, sănătate, copii, tineret şi sport

-  24  iunie  2013 -  Am  participat  la  lansarea  monografiei  comunei  Beliş  -  „Beliş,  frumuseţea
Apusenilor:  istorie  şi tradiţie” cce  a  fost  prezentată la  manifestarea culturală  „Dor  de  Horea”
organizată la Poiana Horea de către  Primăria şi Consiliul Local Beliş în colaborare cu Consiliul
Judeţean Cluj 
-  Am tipărit  Nr.  13 din  luna iulie  2012 a  publicaţiei  “Huedinul  -  Buletin  informativ  editat  de
consilierul local Horea-Dorin Matiş

   Nr. 13, pag. 1           Nr. 13, pag. 2  
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Am editat un Supliment la Buletinului informativ Nr. 13 din luna iunie 2013         

  S 4, pag. 1                 S 4, pag. 2 

- Am tipărit un Supliment (cuprinde perioada ianuarie-iunie 2013) al publicaţiei “Huedinul -
Buletin informativ editat de consilierul local Horea-Dorin Matiş

  S 5, pag. 1              S 5, pag. 2              
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- Am editat un Pliant la împlinirea unui an de mandat de consilier local:   
     

                                             
                       Pag. 1                                                                                               Pag. 2  

  
                                                                          Pag. 2-3  
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Tabel centralizator privind şedinţele comisiilor de specialitate 
şi şedinţele de plen (ordinare, extraordinare şi de îndată) 

ale Consiliului Local Huedin:

Nr.
crt.

Anul Şedinţă (comisie şi plen) Hotărârile
adoptateComisiile de

specialitate
Consiliul Local Huedin

Ordinară Extraordinară De îndată
1. 2012 - 26 iunie - - Nr. 87 - 92
2. 2012 11 iulie 16 iulie - - Nr. 93 - 111
3. 2012 27 august 31 august - - Nr. 112 - 124
4. 2012 13 septembrie - 13 septembrie - Nr. 125 - 130
5. 2012 24 septembrie 28 septembrie - - Nr. 131 - 142
6. 2012 22 octombrie 26 octombrie - - Nr. 143 - 153
7. 2012 - - 5 noiembrie - Nr. 154
8. 2012 26 noiembrie 29 noiembrie - - Nr. 155 - 166
9 2012 14 decembrie 20 decembrie - - Nr. 167 - 178

10. 2013 3  ianuarie - - 3  ianuarie Nr. 1
11. 2013 9 ianuarie - - 9 ianuarie Nr. 2
12. 2013 21 ianuarie 25 ianuarie - - Nr. 3 - 21
13. 2013 19 februarie 22 februarie - - Nr. 22 - 37
14. 2013 25 martie 29 martie - - Nr. 38 - 48
15. 2013 28 martie 2 aprilie - - Nr. 49
16. 2013 4 aprilie - 8 aprilie - Nr. 50 - 69
17. 2013 27 mai 31 mai - - Nr. 70 - 90
18. 2013 17 iunie 21 iunie - - Nr. 81 - 91

                                                                                                   Consilier local,
                                                                                            Prof. Horea-Dorin Matiş
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Materialul electoral din anul 2012:

                
                         Pag. 1                                                                            Pag. 2

              
                                 Pag. 3                                                                              Pag. 4
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