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Raport de activitate
al consilierului local independent Matiș Horea-Dorin

- iunie 2017 - iunie 2018 -
- sinteză centralizatoare și ilustrativă -

1. Activitatea Consiliului Local Huedin ca for legislativ local (ședințe,
hotărâri, etc.).

Tabele centralizatoare privind şedinţele comisiilor de specialitate şi şedinţele de plen
(ordinare, extraordinare şi de îndată) ale Consiliului Local Huedin:

Iulie – decembrie 2017
Anul Şedinţe ale Consiliului Local Huedin

(comisii de specialitate și plen)
Hotărâri
adoptate

Președinte de ședință a
Consiliului Local

HuedinComisiile de
specialitate

Ședințe de plen ale Consiliul Local Huedin
Ordinară Extraordinară De îndată

2017 21 VII - 21 iulie - Nr. 92 13 Biro Lajos
23 VII 27 iulie - - Nr. 93-112 20 Biro Lajos
23 și 29 VIII 29 august - - Nr. 113-125 13 Fărcaș Viorel
20 și 26 IX 26 septembrie - - Nr. 126-138 13 Fărcaș Viorel
23 X 27 octombrie - - Nr. 139-152 14 Fărcaș Viorel
10 XI - 10 noiembrie - Nr. 153-157 5 Fărcaș Viorel
20 și 24 XI 24 noiembrie - - Nr. 159-170 12 Fărcaș Viorel
8 XII - 8 decembrie - Nr. 171-174 4 Matiș Horea-Dorin
18 și 21 XII 21 decembrie - - Nr. 175-191 17 Matiș Horea-Dorin

Ianuarie – iunie 2018
Anul Şedinţe ale Consiliului Local Huedin

(comisii de specialitate și plen)
Hotărâri
adoptate

Președinte de ședință a
Consiliului Local

HuedinComisiile de
specialitate

Ședințe de plen ale Consiliul Local Huedin
Ordinară Extraordinară De îndată

2018 5 I - 5 ianuarie - Nr. 1-8 8 Matiș Horea-Dorin
25 și 30 I 30 ianuarie - - Nr. 9-24 16 Matiș Horea-Dorin
12 și 14 II - 14 februarie - Nr. 25-36 12 Matiș Horea-Dorin
19 și 23 II 23 februarie - - Nr. 37-47 11 Buzas-Fekete Maria
22 și 29 III 29 martie - - Nr. 48-61 14 Buzas-Fekete Maria
4 IV - 4 aprilie - Nr. 62 1 Vălean Alexandru
13 IV - 13 aprilie - Nr. 63-64 2 Buzas-Fekete Maria
19 și 25 IV 25 aprilie - - Nr. 65-86 22 Buzas-Fekete Maria
7 V - 7 mai - Nr. 87-88 2 Cozea Marinela Corina
16 și 22 V 22 mai - - Nr. 89-104 16 Buzas-Fekete Maria
25 VI 29 iunie - - Nr. 105-111 7 Andriescu Mihai
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2. Reflectarea activității Consiliului Local Huedin în presa locală

„Ziarul Popular“ și „Gazeta de Huedin“, publicate și distribuite

gratuit în fiecare lună, unde sunt prezentate hotărârile de consiliu

precum și alte aspecte de interes local, județean și național
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3. Participări la diverse acțiuni, activități, vizite, excursii, întreceri

sportive, lucrări, simpozioane, lansări de cărți, spectacole,

colaborări, realizare de informări … în calitate de consilier local
Activitatea  mea  la  nivelul  orașului  Huedin  și  implicit  ca  membru  în  Consiliul  Local  Huedin

este una dinamică și complexă aceasta putând fi prezentată din mai multe perspective. Având în

vedere faptul că sunt profesor de istorie, prefer ca această activitate să îmbrace o formă cronologică,

sintetică și verificabilă pe baza postărilor pe pagina personală de facebook Horea-Dorin Matiș.

Important este faptul că aceste postări  au audiență la nivelul  orașului Huedin și  reflectă în timp util

diverse lucrări sau evenimente organizate din bani publici. Altfel spus, sunt activități de care

cetățenii sunt înștiințați, uneori chiar consultați dacă avem în vedere diversele sondaje de opinie cu

privire la necesitatea unor investiții la nivelul orașului Huedin.

Dincolo de aceste clarificări, pe care le consider necesare, vă prezint mai jos, sub formă

cronologică, o serie de aspecte administrative, culturale, educaționale și sportive la care am participat

în perioada care face obiectul acestui raport de activitate:

- 4 iulie 2017 - S-au finalizat lucrările de amenajare şi de asfaltare a podețelor de pe strada Teilor

din oraşul Huedin.

- 4 iulie 2017 - S-a finalizat asfaltarea platoului din piața oraşului Huedin de pe strada B. N. Antal

- 20 iulie 2017 – Am participat la sfințirea ansamblului „Fântâna Horii“ pe Valea Gherminului din

comuna Ciucea

- 22 iulie 2017 – Am participat la lansarea monografiei satului Bociu cu ocazia evenimentului „Fii

satului Bociu“

- 26 iulie 2017 – Am informat locuitorii din Piața Republicii nr. 8 din oraşul Huedin cu privire la

reparațiile pe linie de apă-canal şi pe partea electrică

- 3 august 2017 - 3 august 2017: Am coordonat, în calitate de director, lucrările de igienizare,

zugrăvire și vopsire la Sala de Sport de la Liceul Teoretic "Octavian Goga" Huedin

- 4 august 2017 – Am informat huedinenii de anunțarea unui Cod Roşu de caniculă la Huedin și că

autoritățile locale au amenajat în fața Primăriei/Consiliului Local Huedin un Punct de prim ajutor

pentru hidratare şi verificare a tensiunii

- 9 august 2017 – Am efectuat un Sondaj cu privire la necesitatea efectuării marcajului axial

- 11 august 2017 – Am anunțat faptul că, din bugetul local al orașului Huedin, se schimbă țevile de

sub pardoseală astfel că rețeaua termică va fi mai eficientă la Liceul Teoretic "Octavian Goga"

Huedin

- 12 august 2017 -  Am participat la o periegheză arheologică la castrul roman de la Bologa

(RESCVLVM) unde au participat la cercetare și elevi de la Liceul Teoretic "Octavian Goga" Huedin
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-  14 august 2017  -  Am prezentat faptul că se lucrează la rigolele pe strada B. N. Antal din orașul

Huedin

- 16-19 august 2017 – Am participat cu echipa de fotbal a orașului Huedin (Primăria și Consiliul

Local Huedin) participă în perioada 15-20 august 2017 la Cupa Orașelor la Fotbal - Faza Națională -

Ediția a II-a 2017, Cheile Grădiștei - Brașov

- 19 august 2017 – Am obținut Locul III cu Echipa de Fotbal a orașului Huedin (Primăria și

Consiliul Local Huedin), la Faza Națională a Campionatului de Fotbal, organizată de către Asociația

Orașelor din România la Cheile Grădiștei, județul Brașov

- 23 august 2017 – Am anunțat locuitorii orașului Huedin cu privire la acțiunea de marcare

longitudinală a străzilor care sunt în autoritatea orașului Huedin, trasarea de treceri pentru pietoni și

se montarea de limitatoare de viteză precum și marcarea parcărilor din oraș

- 24 august 2017 – Am anunțat că a început acțiunea de marcare a parcărilor din zona centrală a

orașului Huedin

-  11  septembrie  2017  – Am participat la festivitatea de deschidere a anului școlar de la Liceul

Teoretic "Octavian Goga" Huedin

- 14 septembrie 2017 – Am participat la Ziua Pompierilor care a fost sărbătorită și la Huedin

- 17 septembrie 2017 - Furtuna a trecut și prin Huedin

- 18 septembrie 2017 – Am primit vizita Ministrului de Interne, Prefectului județului Cluj și a altor

oficialități județene la Liceul Teoretic "Octavian Goga" Huedin unde au venit să vadă daunele

rezultate în urma viscolului din 17 septembrie în urma căruia a fost afectat 20% din acoperișul de pe

latura de nord. În urma acestei vizite a Ministrului de Interne și a Prefectului județului Cluj s-a

aprobat de către Guvernul României, Hotărârea nr. 673 din 26 septembrie 2017, în care se regăsesc

fondurile pentru reparațiile necesare în urma calamităților naturale produse de furtuni în data de

17.09.2017. Între acestea se află și acoperișul de la Liceul Teoretic Octavian Goga Huedin.

- 23 septembrie 2017 – Am participat la excursia la Alba Iulia organizată de Casa de Cultură Huedin

și Primăria/Consiliul Local Huedin

-  25  septembrie  2017  – Am participat la deschiderea oficială a anului școlar la Clubul Copiilor

Huedin

-  29  septembrie  2017  – Am participat la exercițiul de alarmare și evacuare de la Liceul Teoretic

"Octavian Goga" Huedin

- 5 octombrie 2017 - Au început lucrările la repararea acoperișului de la Liceul Teoretic "Octavian

Goga" Huedin care a fost afectat de furtuna din data de 17 septembrie 2017

- 9 octombrie 2017 - Au fost finalizate lucrările de zugrăvire, vopsire și lăcuire de la Sala de Sport a

Liceului Teoretic "Octavian Goga" Huedin
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- 13 octombrie 2017 – Am participat la "Ziua Porților Deschise" la casele de tip familial din orașul

Huedin de pe strada Avram Iancu, nr. 41

- octombrie 2017 – Am prezentat imagini cu lucrările de amenajare a parcării din Huedin în partea

de sud a fostei unități militare 01049

 - 14 octombrie 2017 – Am participat la "Cupa Actived", Ediția a III-a, aceasta fiind organizată la

Huedin de către Asociația "Actived 2013" Huedin în colaborare cu Primăria și Consiliul Local

Huedin

- 14 octombrie 2017 – Am prezentat faptul că Primăria și Consiliul Local Huedin au demarat

lucrările de înlocuire a instalației de termoficare și a caloriferelor de la clădirea fostei Policlinici din

orașul Huedin

- 16 octombrie 2017 – Am prezentat faptul că a început izolarea și acoperirea tribunei de la

Stadionul orașului Huedin din Parcul Tineretului de pe strada Avram Iancu

- 17 octombrie 2017 –  Am anunțat  că,  după mai  bine  de  un  an  de  la  aprobare,  au  fost  montate  în

Huedin și cele două plăcuțe cu Str. Protopop Dorel Pușcaș (în locul celor cu Str. Stejarului)

- 25 octombrie 2017 – Am prezentat faptul că se trece și la Huedin la iluminatul public pe baza de

leduri fapt ce va reduce substanțial costurile administrației publice locale

- 18 noiembrie 2017 - Sondaj pentru locuitorii orașului Huedin:

Considerați că pentru reamenajarea trotuarelor de pe strada Horea este bine a se renunța la

spațiile verzi în vederea amenajării de parcări laterale?

- 20 noiembrie 2017 - Sondaj: Doriți să se arboreze încă din această săptămână steagurile

tricolore pe stâlpii din Huedin pentru a marca astfel apropierea zilei naționale 1 decembrie?

- 20 noiembrie 2017 – Am informat că  se vor înlocui totemurile de la intrarea și  ieșirea in orașul

Huedin pe E 60 pe direcția Est-Vest și se vor actualiza informațiile de la celelalte totemuri de pe axul

Nord-Sud

- 21 noiembrie 2017 - Sondaj pentru Huedin: Considerați că este oportună amenajarea /

achiziționarea unui patinoar în Parcul Tineretului din Huedin ținând cont de faptul că o astfel de

investiție a fost cuprinsă în bugetul local pe anul 2017?

- 24 noiembrie 2017 - A participat la Școala Gimnazială Poieni Concursul de istorie "Unirea

Națiunii". La acest concurs au participat elevi de la Liceul Teoretic "Octavian Goga" Huedin, Liceul

Tehnologic "Vlădeasa" Huedin, Școala Gimnazială Negreni, Școala Gimnazială "Aurel Munteanu"

Valea Drăganului și Școala Gimnazială Poieni

- 25 noiembrie 2017 – Am participat la Concursul Regional de Judo - ediția a X-a, acesta fiind

susținut financiar și de către Primăria/Consiliul Local Huedin
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- 26 noiembrie 2017 - A participat la Huedin la "Cupa 1 Decembrie" la Tenis de masă, Ediția a

XXII-a. Am efectuat, în calitate de consilier local, premierea elevilor de liceu la concursul de tenis de

masă de la Huedin - "Cupa 1 Decembrie", Ediția a XXII-a, 2017

- 27 noiembrie 2017 - Au prezentat faptul că au început lucrările de amenajare a trotuarului de pe

strada Horea din Huedin. Am precizat că s-a început pe partea cu numerele cu soț și că spațiile verzi

o să fie în cea mai mare parte păstrate

- 8 decembrie 2017 - Am asistat la o frumoasă lansare de carte la Casa de Cultură Huedin avându-i

ca autori pe colegii Gheorghe Sobec și Doru Rus

- 9 decembrie 2017 – Am participat la Casa de Cultură Huedin la Ediția a X-a a Festivalului de

Colinde "Noi umblăm să împlinim!"

- 16 decembrie 2017 – Am participat la Huedin la un mini-campionat de fotbal de sală între echipele

Old-Boys din Derecske (Ungaria), Gheorgheni, Cristuru Secuiesc, Izvorul Crișului si Huedin

(Huedin și Rotary Huedin)

- 17 decembrie 2017 -   Am  participat  la  inaugurarea  iluminatului  de  sărbători  în  Huedin

- 31 ianuarie 2018 - Sondaj pentru Huedin:

În calitate de reprezentant al dumneavoastră în Consiliul Local Huedin vă rog să enumerați care

ar fi investițiile necesare a fi făcute în acest an în Huedin. Menționez că în prima decadă a lunii

februarie urmează a fi aprobate de către Consiliul Local Huedin investițiile din orașul Huedin

pentru anul 2018. Vă mulțumesc tare mult pentru sprijinul dumneavoastră!

- 3 februarie 2018 –  Am  postat Programul cu activitățile culturale aprobate de către Consiliul

Local Huedin pentru anul 2018

- 5 februarie 2018 - Sondaj: Considerați că este necesară amenajarea în zona centrală a orașului

Huedin a unui WC public?

- 6 februarie 2018: Sondaj  pentru Huedin:

Considerați că în acest an bugetul Consiliului Local Huedin trebuie să conțină fonduri pentru

reamenajarea trotuarelor, parcărilor și a spațiilor verzi din Piața Victoriei din orașul Huedin?

- 7 februarie 2018 - Sondaj pentru Huedin:

Sunteți pentru amenajarea în acest an a unui teren de sport (teren sintetic) în Parcul Tineretului

de pe strada Avram Iancu din orașul Huedin?

- 8 februarie 2018 - Sondaj pentru Huedin:

Sunteți pentru continuarea investițiilor de reabilitare a clădirii Policlinicii din Huedin și anume

pentru înlocuirea ușilor la intrare, montarea unui interfon și repararea platoului de la intrare?

- 9 februarie 2018  - Sondaj pentru Huedin:

Considerați că în acest an trebuie reamenajate trotuarele și conturate spațiile verzi de pe strada

Protopop Aurel Munteanu din Huedin?
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- 10 februarie 2018 - Sondaj pentru Huedin:

Sunteți pentru reamenajarea în acest an a trotuarului, a spațiilor verzi de pe latura de vest din

Piața Republicii nr. 39-42 Huedin și pentru punerea în funcțiune a parcării cu sistem inteligent de

taxare?

- 10 februarie 2018 - Sondaj pentru Huedin:

Credeți că este necesară semaforizarea zonei centrale a Huedinului și că aceasta ar conduce la

fluidizarea traficului auto?

- 14 februarie 2018 – Am anunțat că a fost aprobat bugetul orașului Huedin de către Consiliul Local

Huedin și am atașat lista cu investițiile propuse a se realiza în anul 2018 (Hotărârea Consiliului Local

Huedin Nr. 25/14.II.2018)

- 15 februarie 2018 – Am anunțat că vor continua lucrările de reamenajare a trotuarelor de pe Strada

Horea până la intersecția cu Strada Spitalului și Strada Florilor. Am precizat că spațiile verzi o să fie

mult mai clar delimitate, iar trotuarul va rămâne destul de larg

- 20 februarie 2018 – Am făcut cunoscut faptul că au început lucrările de reamenajare a trotuarului

de pe latura sudică (numerele fără soț) a străzii Horea din Huedin

- 23 februarie 2018 – Am anunțat că au fost aprobate sumele necesare pentru activitățile culturale

care urmează a se implementa la Huedin prin Casa de Cultură Huedin în anul 2018

- 7 martie 2018 – Am specificat faptul că se montează scaune noi la tribuna de fotbal de la stadion, și

că există o serie de probleme la structurile metalice de susținere a acoperișului

- 16 martie 2018 - Sondaj pentru locuitorii orașului Huedin:

Considerați că ar fi bine ca să fie amplasată o placă omagială pe fațada Primăriei Huedin în

onoarea celor 10 delegați din zona Huedinului care au votat la 1 decembrie 1918 unirea cu

România?

-  7  aprilie  2018 - Sondaj: Având în vedere faptul că Uniunea Europeană va aloca 120 milioane

euro pentru a aduce Wi-Fi gratuit în peste 10.000 de orașe din Europa prin proiectul WiFi4EU

sunteți de acord ca orașul Huedin să acceseze acest program prin intermediul site-ului WiFi4EU?

- 11 aprilie 2018 – Am organizat la Casa de Cultură Huedin, alături de colegii profesori de istorie, un

Simpozion dedicat Primului Război Mondial și Unirii Basarabiei cu România. Au participat elevi de

la Liceul Teoretic "Octavian Goga" Huedin și Liceul Tehnologic "Vlădeasa" Huedin. Manifestarea a

fost cuprinsă în calendarul privind activitățile culturale ale orașului Huedin pentru anul 2018.

- 12 aprilie 2018 - Au prezentat faptul că au început în Parcul Tineretului din Huedin lucrările de

amenajare a terenului în vederea construirii unui teren sintetic pentru fotbal

- 20 aprilie 2018 – Am prezentat faptul că au început lucrările la ridicarea structurii metalice de

împrejmuire a viitorului teren sintetic din Parcul Tineretului din Huedin
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- 21 aprilie 2018 – Am precizat că s-a finalizat foarte repede și bine montarea structurii de metal la

viitorul teren sintetic din Parcul Tineretului din Huedin

- 27 aprilie 2018 – Am apreciat că a fost finalizată fundația de beton pentru terenul sintetic din

Parcul Tineretului din Huedin

- 28 aprilie 2018 - Am prezentat faptul că se lucrează la amenajarea canalelor de scurgere a apei de

la terenul sintetic din parcul Tineretului din Huedin

- 30 aprilie 2018 – Am anunțat că a început montarea plasei laterale la viitorul teren sintetic din

Parcul Tineretului din Huedin

- 3 mai 2018 – Am informat faptul că se lucrează la amenajarea unei terase lângă viitorul teren

sintetic din Parcul Tineretului din Huedin

- 4 mai 2018 – Am precizat faptul că se continuă și în acest an programul Primăriei/Consiliului Local

Huedin de reamenajare și modernizare a unor locuințe sociale în Piața Victoriei, nr. 26

- 7 mai 2018 – Am comemorat, la Liceul Teoretic "Octavian Goga" Huedin, 80 de ani de la moartea

poetului Octavian Goga

- 7 mai 2018 – Am ocoordonat editarea și lansarea Anuarului Liceului Teoretic "Octavian Goga"

Huedin pentru anul școlar 2016-2017

- 8 mai 2018 – Am participat, la Casa de Cultură Huedin, la un simpozion având ca tematică

"Independența României", "Ziua Europei", "Ziua Victoriei" și "Ziua Regalității". Au participat elevi

și cadre didactice de la Liceul Teoretic "Octavian Goga" Huedin și de la Liceul Tehnologic

"Vlădeasa" Huedin. Elevii au primit diplome și premii din partea Primăriei și Consiliului Local

Huedin

- 8 mai 2018 – Am anunțat că a început amenajarea spațiului din jurul viitorului teren sintetic din

Parcul Tineretului din Huedin

- 9 mai 2018 – Am specificat că se lucrează la montarea reflectoarelor la viitorul teren sintetic din

Parcul Tineretului al orașului Huedin

- 10 mai 2018 – Am prezentat că a început montarea covorului sintetic pentru terenul de fotbal din

Parcul Tineretului din Huedin

- 14 mai 2018 – Am reliefat faptul că se montează tribuna cu 50 de scaune la terenul sintetic din

Parcul Tineretului din orașul Huedin

- 17 mai 2018 – Am participat la Ziua eroilor la slujba de pomenire a eroilor neamului și la depune

rea de coroane de flori la Troiță

- 17 mai 2018 – Am cinstit memoria eroului Horea  prin organizarea unui simpozion la Casa de

Cultură Huedin. Activitatea a fost cuprinsă în calendarul activităților culturale ale

Primăriei/Consiliului Local Huedin care sunt dedicate Centenarului Marii Uniri
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- 19 mai 2018 – Am prezentat faptul că s-a finalizat operațiunea de presărare a nisipului și a

granulelor pe covorul sintetic. Apoi s-a amplasat plasa de deasupra terenului de fotbal și s-au montat

porțile. Am precizat că urmează a se finaliza lucrările la platoul, gardul și terasa acoperită din partea

de vest a terenului sintetic.

- 23 mai 2018 - Zilele orașului Huedin (23-27 mai 2018) au debutat frumos cu organizarea

Concursului Regional de Creație Literară "Octavian Goga - în actualitate", Ediția a V-a. Am

coordonat acest concurs precum și anuarul acestuia.

- 25 mai 2018 – Am participat la inaugurarea Terenului sintetic cu nocturnă din Parcul Tineretului

din Huedin. Primul meci de fotbal a avut loc loc intre juniorii de la Vlădeasa Huedin care sunt elevi

ai liceelor din Huedin.

- 26 mai 2018 – Am participat la inaugurarea investițiile făcute în ultimii doi ani de către Primăria și

Consiliul Local Huedin la tribuna stadionului orașului Huedin ocazie cu care a avut loc meciul amical

de fotbal dintre Vlădeasa Huedin și Universitatea Cluj.

- 27 mai 2018 - În cadrul Zilelor orașului Huedin, la inițiativa mea, Primăria și Consiliul Local

Huedin, au acordat premii și Diplome de Excelență elevilor de la liceele din Huedin pentru

rezultatele obținute la olimpiadele școlare.

- 30 mai 2018 – Am participat la Festivalul de Teatru pentru Elevi "Amigong", ediția a V-a,

organizat de către Liceul Teoretic "Octavian Goga" Huedin la Casa de Cultură Huedin. Acest festival

a fost cuprins în programul activităților aprobate de către primăria și Consiliul Local Huedin.

- 30 mai 2018 – Am participat la Gala Premiilor de Excelență organizată la Casa de Cultură Huedin

de către Asociația "Actived 2013" Huedin

- 8 iunie 2018 - Am arborat alături de colegi Steagul „România 100“  pe  „Catedrala Moților“ din

Huedin

- 10 iunie 2018 – Am participat la un parastas pentru părintele protopop Dorel Pușcaș și la sfințirea

unei cruci de la mormântul acestuia

- 12 iunie 2018 – Am participat la Muzeul Etnografic al Transilvaniei Cluj la activitatea „Centenar

România 100“ susținând o prezentare în cadrul conferinței „Mihai Viteazul în cetate“ – Transilvania

leagăn și scut al Daciei străbune România

- 18 iunie 2018 – Am participat la campionatul de fotbal Old Boys la care au participat echipe din

Huedin (între care și de la Club Rotary)  și Derecske (Ungaria)
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4. Activitatea consilierului independent Matiș Horea-Dorin reliefată

cronologic pe pagina personală de facebook (Horea-Dorin Matiș)
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                                                                                             Consilier local,

                                                                                         Horea-Dorin Matiș


