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Raport de activitate
al consilierului local independent Matiș Horea-Dorin

- iulie 2018 - iunie 2019 -
- sinteză centralizatoare și ilustrativă -

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

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

Iulie – decembrie 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 23 și 27 VII 27 iulie - - Nr. 112-120 9 Andriescu Mihai

8 VIII - 8 august - Nr. 121 1 Andriescu Mihai
27 și 31 VIII 31 august - - Nr. 122-131 10 Andriescu Mihai
18 VIII - 18 septembrie - Nr. 132 1 Andriescu Mihai
24 și 28 IX 28 septembrie - - Nr. 133-151 13 Andriescu Mihai
22 și 26 X 26 octombrie - - Nr. 152-167 16 Andriescu Mihai
8 XI - 8 noiembrie - Nr. 168-170 7 Vălean Alexandru
21 și 26 XI 26 noiembrie - - Nr. 171-177 7 Vălean Alexandru
7 XII - 7 decembrie - Nr. 178-183 6 Vălean Alexandru
11 XII - 11 decembriie - Nr. 184 1 Vălean Alexandru
17 și 20 XIII 20 decembrie - - Nr. 185-202 17 Vălean Alexandru
28 XII - 28 decembrie - Nr. 203-204 2 Vălean Alexandru

Ianuarie – iunie 2019
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
2019 8 I - 8 ianuarie - Nr. 1-6 6 Vălean Alexandru

9 I - 9 ianuarie - Nr. 7-8 2 Vălean Alexandru
21 I 25 ianuarie - - Nr. 9-17 9 Cozea Marinela Corina
18 și 25 II 25 februarie - - Nr. 18-28 11 Cozea Marinela Corina
25 și 29 III 29 martie - - Nr. 29-50 22 Cozea Marinela Corina
15 și 18 IV - 18 aprilie - Nr. 51-56 6 Cozea Marinela Corina
24 IV 24 aprilie - - Nr. 57-70 19 Cozea Marinela Corina
9 V - 9 mai - Nr. 71-72 2 Cozea Marinela Corina
27 V 31 mai - - Nr. 73-87 15 Cozea Marinela Corina
24 și 28 VI 28 iunie - - Nr. 88-96 9 Dongolo Csaba
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2. Reflectarea activității Consiliului Local Huedin în „Gazeta de

Huedin“, publicată și distribuită 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:

- 22 iulie 2018 – Am participat la manifestarea „Fiii satului Bociu“, comuna Mărgău, județul Cluj"

unde am rostit o alocuțiune cu tematică istorică

- 25 iulie 2018 – Am prezentat faptul că a început amenajarea intrării principale la Policlinica din

orașul Huedin.

- 25 iulie 2018 -  Am  participat  la  meciul  de  fotbal  Old  Boys  la  Bologa  între  echipe  din  Huedin,

Derecske (Ungaria) și Bologa.

- 26 iulie 2018 – Am adus la cunoștința locuitorilor orașului Huedin faptul că au început lucrări de

curățire a șanțurilor de pe strada Fildului din orașul Huedin

- 26 iulie 2018 – Am inițiat un sondaj: Sunteți pentru acordarea de către Consiliul Local Huedin a

bazei sportive din Parcul Tineretului către Asociația Sportivă "Vlădeasa" Huedin? Menționez că

acordarea este pentru activitățile sportive ale asociației fiind gratuită și pentru o perioadă de 3 ani.

- 27 iulie 2018 – Am prezentat aspecte de la stadiul actual al reabilitării cetății medievale de la

Bologa

- 1 august 2018 – Am specificat că au început lucrările de amenajare a trotuarului și a parcării de pe

strada Avram Iancu, nr. 3, urmând ca astfel de lucrări să se execute și la blocul de la nr. 1 din strada

Avram Iancu precum și în Piața Republicii nr. 39-42 (până la „Bistro“).
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- 3 august 2018 – Am arătat că prin sprijinul financiar al Primăriei și Consiliului Local Huedin se

înlocuiește țigla de la cea mai veche clădire din Huedin unde a funcționat școala de stat începând cu

anul 1882.

- 7 - 13 august 2018 – Am vizitat Primăria Municipiului Ungheni și Sala Unirii din Chișinău

(Republica Moldova), Noua Suliță - oraș înfrățit cu Huedinul, Școala Populară de Artă și Civilizație

Românească „Ciprian Porumbescu“ din Cernăuți, „Sala Unirii“ din Cernăuți și Consulatul General al

României din Cernăuți (Ucraina) în cadrul proiectului „Excelenţa în educaţie“ (proiect cofinanțat de

Consiliul Județean Cluj și Asociaţia „Actived 2013“ Huedin)

- 14 august 2018 – Am vizitat municipiul Alba Iulia - Capitala unirii românilor

- 31 august 2018 – Am anunțat faptul că va avea loc ședința Consiliului Local Huedin și ordinea de

zi a acesteia

- 31 august 2018 – Am prezentat faptul că, forul legislativ local, Consiliul Local Huedin, a aprobat

efectuarea lucrărilor de reabilitare la bustul lui Avram Iancu (realizat de către Romulus Ladea) din

orașul Huedin de către Clubul Rotary Huedin

- 6 septembrie 2018 – Am anunțat că au început lucrările de demolare în vederea amenajării

Supermarketului LIDL în orașul Huedin și că se vor evacua casele care urmează a fi demolate pentru

a se trece la construcția propriu-zisă

- 10 septembrie 2018 – Am participat la deschiderea anului școlar la Liceul Teoretic „Octavian

Goga“ Huedin

- 14 septembrie 2018 – Am participat și am ținut o alocuțiune la Brăișoru cu ocazia dezvelirii unei

plăci omagiale în onoarea lui Grațian Capătă, unul din cei 10 delegați din zona Huedinului, care la 1

Decembrie 1918 a votat la Alba Iulia unirea cu România

- 15 septembrie 2018 – Am participat activ la acțiunea națională de ecologizare „Le's do it,

Romania!“ care a fost organizată de Primăria orașului Huedin pentru ecologizarea străzii Viilor și a

zonei adiacente

- 27 septembrie 2018 – Am prezentat faptul că au început lucrările în vederea construirii WC-ului

public subteran din Huedin

- 28 septembrie 2018 – Am făcut public faptul că este ședință a Consiliului Local Huedin și am

atașat ordinea de zi

- 29 septembrie 2018 – Am anunțat că din luna octombrie o să fie semaforizate trei  intersecții  din

zona centrală a orașului Huedin (23 semafoare pentru mașini, 8 semafoare pentru pietoni, 5

semafoare cu galben intermitent și 4 proiectoare cu leduri). Am precizat că aceste semafoare vor fi

montate  pe  3  stâlpi  de  4  m,  3  stâlpi  de  6  m,  3  stâlpi  de  6,8  m  și  6  stâlpi  de  3,6  m.  Se  păstrează

trecerile actuale de pietoni din care două pe E 60 și 2 pentru intrare în Piața Republicii nr. 8 și una pe

strada Vlădeasa. Urmează a se introduce sens unic pentru intrarea din E 60 la blocurile din Piața

Republicii nr. 8.
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- 9 octombrie 2018 – Cu elevii și profesorii de istorie de la Liceul Teoretic „Octavian Goga“ Huedin

am comemorat la Huedin „Ziua Internațională a Holocaustului“.

- 12-13 octombrie 2018 – Am participat la „Cupa Actived“ la Tenis de câmp, ediția a IV-a

organizată la Huedin de către Asociația „Actived 2013“ Huedin. Această competiție face parte din

Proiectul „Educație prin sport și mișcare“, fiind cofinanțată de către Primăria și Consiliul Local

Huedin.

- 16 octombrie 2018 – Am anunțat că se montează sistemul de acces (parcare contra cost cu

tichet/card) la noua parcare a orașului Huedin din spatele fostei unități militare (Piața Republicii, nr.

39-42)

- 3 noiembrie 2018 – Am prezentat faptul că în cadrul pregătirilor de Centenar la Huedin a început

reamenajarea de către Primăria și Consiliul Local Huedin a soclului Troiței din centrul orașului

Huedin (aceasta se va curăța și trata).

- 7 noiembrie 2018 -  Am participat la Beliș la slujba de pomenire a eroilor din urmă cu 100 ani din

zilele de 8-10 noiembrie 1918 și la defilarea armatei și a altor structuri militarizate ale statului român

- 9 noiembrie 2018 – Am anunțat că a început acțiunea de montare a semafoarelor în orașul Huedin

- 11 noiembrie 2018 – Am prezentat faptul că se efectuează lucrări (cu sprijinul financiar al Clubului

Rotary Huedin) pentru restaurarea soclului și a bustului revoluționarului Avram Iancu din Parcul

Central din Huedin

- 25 noiembrie 2018 – Am participat la desfășurarea Campionatului Regional de Judo „Club 1983“,

ediția a XI-a, Huedin 2018 (320 participanți, 24 echipe, 16 județe)

- 28 noiembrie 2018 – Am participat și am rostit o alocuțiune la dezvelirea plăcii omagiale pe

„Catedrala Moților“ din Huedin în memoria delegațiilor zonei Huedin la Marea Adunare Națională

de la Alba Iulia

- 28 noiembrie 2018 – Am lansat în Sala Mică a Casei de Cultură Huedin cartea „Marea Unire -

contribuții din zona Huedinului“ având ca autori pe profesorii Cristian-Claudiu Filip, Horea-Dorin

Matiș și Carmen Cornelia Stânean. Această lucrare a fost tipărită cu sprijinul financiar al

Primăriei/Consiliului Local Huedin și a altor instituții.

- 29 noiembrie 2018 - Am organizat la Clubul Copiilor Huedin prima ediție a Concursului zonal de

istorie: „Marea Unire - contribuții din zona Huedinului“. Finanțarea concursului a fost asigurată

de către Loja „Anima Templi“ Huedin.

- 30 noiembrie 2018 – S-a dat citire, în bisericile ortodoxe din Huedin, Credenționalului semnat de

Mircea Moroșan – primarul orașului Huedin) care urma a însoți delegații din zona Huedinului la Alba

Iulia în data de 1 decembrie 2018. Au fost sfințite steagurile, cocardele și praporii care vor fi purtate

de către cei peste 300 de participanți care pleacă din zona Huedinului la Alba Iulia cu Trenul Unirii.

Unul din cei „delegați“ a reprezenta Huedinul la Alba Iulia a fost și subsemnatul.
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- 1 decembrie 2018 – Am făcut parte din delegația din zona Huedinului care a plecat cu Trenul

Unirii spre Alba Iulia, aceasta fiind plasată în fruntea alaiului care s-a deplasat spre cetatea Marii

Uniri

- 2 decembrie 2018 – Am participat la desfășurarea Ediției a XXIII-a a Cupei „1 Decembrie“ la

Tenis de masă organizată de către Primăria și Consiliul Local Huedin. În calitate de consilier local

am efectuat premierea elevilor câștigători.

- 3 decembrie 2018 – Am organizat la Muzeul Memorial „Octavian Goga“ Ciucea expoziția „Eroii

noștri - pagini de istorie“ în cadrul căreia au fost prezentate poze (tablouri) din cartea „Marea Unire -

Contribuții din zona Huedinului“ (autori Cristian-Claudiu Filip, Horea-Dorin Matiș și Carmen-

Cornelia Stânean). Am prezentat contextul internațional și am descris aspecte privind frontul de la

Ciucea din luna aprilie 1919.

- 9 decembrie 2018 – Am participat la Festivalul de colinde „Noi umblăm să împlinim“ organizat de

Clubul Copiilor Huedin

- 15 decembrie 2018 – Am participat, ca jucător, la un campionat de fotbal Old Boys în sala de sport

din Aghireșu unde au jucat echipe din Huedin, Izvoru Crișului, Gheorgheni, Cristuru Secuiesc și

Derecske (Ungaria)

- 21 decembrie 2018 – Am prezentat un „medalion“ despre Lucian Matiș - „În urmă cu ... 29 de ani

avea ... 29 de ani“ promovând astfel unul din eroii Huedinului în Revoluția din decembrie 1989

- 10 ianuarie 2019 - Am participat la sediul Protopopiatului Ortodox Roman Huedin la aniversarea a

100  ani  de  la  intrarea  Armatei  Romane  in  Huedin.  A fost  organizat  un  Tedeum,  au  fost  prezentate

alocuțiuni de către părintele protopop Dan Ionuț Lupuțan, prof. dr. Cristian-Claudiu Filip, prof.

Horea-Dorin Matiș și prof. Nicolae Steiu.

- 19 ianuarie 2019 - Am participat, ca jucător, la un campionat de fotbal Old Boys în sala de sport

din comuna Aghireșu. Au participat echipe din Huedin, Izvorul Crișului, Cluj-Napoca, Vlaha,

Bologa, Derecske (Ungaria) și Hajduszoboszlo (Ungaria).

- 23 ianuarie 2019 – Am reliefat faptul că după mai bine de un an (din luna decembrie 2017) are din

nou loc la Huedin proba practică pentru obținerea permisului de conducere auto și că acest fapt a fost

posibil ca urmare a instalării la Huedin a sistemului de semaforizare cu sprijinul financiar al Primăriei

și Consiliului Local Huedin

- 23 ianuarie 2019 – Am participat la omagierea eroului Gheorghe Tămaș, ucis în data de 25 ianuarie

1919 în gara Poieni. A fost sfințită o placă omagială, a fost organizat un Parastas, au avut loc

cuvântări și a fost prezentat un program cultural-artistic la Căminul Cultural din Poieni. Cu această

ocazie am rostit o alocuțiune la Căminul Cultural din Poieni.

- 24 ianuarie 2019 – Am participat în „Catedrala Moților“ din Huedin, la un Tedeum, cu ocazia

împlinirii a 160 de ani de la Unirea Principatelor Române
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- 14 februarie 2019 – Am efectuat un sondaj:

Considerați că trotuarul din fața Liceului Teoretic „Octavian Goga“ Huedin și a „Policlinicii“

trebuie să fie mai larg și că proiectul privind lucrările în curs să fie modificat în acest sens?

- 8 martie 2019 – Am participat la Huedin, la Monumentul Eroilor Anticomuniști, la pomenirea

deținuților politici anticomuniști din România între care s-au aflat și cei din zona Huedin

- 15 martie 2019 – Am manifestat în Huedin, la bustul lui Avram Iancu, la acțiunea civică „Șî eu“ -

„România vrea autostrăzi“

- 2 aprilie 2019 – Am efectuat sondajul:

Doriți ca în bugetul local al orașului Huedin să fie cuprinsă în acest an investiția „Amenajare și

dotare cu aparatură fitnes exterior în Parcul Tineretului“ de pe strada Avram Iancu? Menționez

că o astfel de investiție este de aproximativ 135.000 lei.

- 3 aprilie 2019 - Am efectuat sondajul:

Considerați că investiția „Lucrări de modernizare cu sistem de irigare automatizată a spațiilor

verzi și plantare de pomi ornamentali pe raza orașului Huedin“ trebuie cuprinsă în bugetul local

din acest an? Menționez că suma necesară/aproximativă este de 450.000 lei.

- 4 aprilie 2019 – Am efectuat sondajul:

Considerați oportună cuprinderea în bugetul local pe anul 2019 a investiției „Proiectare,

construire grup sanitar, vestiare, căi de acces în Parcul Tineretului de pe strada Avram Iancu?“

Menționez că suma aproximativă este de 420.000 lei.

- 5 aprilie 2019 - Am efectuat sondajul:

Sunteți pentru includerea în bugetul local al orașului Huedin pentru anul 2019 a sumei de 50.000

lei în vederea cofinanțării proiectului „Pista de biciclete Huedin-Călățele?“

- 6 aprilie 2019 -  Am efectuat sondajul:

Sunteți pentru cuprinderea în bugetul local al orașului Huedin a sumei de 330.000 lei pentru

realizarea proiectului „Reamenajare trotuare și conturare spații verzi pe strada Protopop Aurel

Munteanu?“

- 7 aprilie 2019 -  Am efectuat sondajul:

Susțineți cuprinderea în bugetul Huedinului pe anul 2019 a următoarelor investiții pe linie de

învățământ:

1. Înlocuirea tâmplăriei existente cu tâmplărie PVC la „Școala Nouă“ (244.000 lei)

2. Reparații la fațada și gardul Liceului Teoretic „Octavian Goga“ Huedin (125.000 lei).

3. Repararea trotuarului și a scărilor de intrare la Grădinița "Prichindeii Veseli“ (35.000 lei).

- 8 aprilie 2019 -  Am efectuat sondajul:

Sunteți pentru cuprinderea în bugetul local al orașului Huedin a sumei de 60.000 lei în vederea

finalizării documentației la Planul Urbanistic General?

- 9 aprilie 2019 - Am efectuat sondajul:
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Sunteți pentru cuprinderea în bugetul orașului Huedin a sumei de 330.000 lei pentru efectuarea

de lucrări privind modernizarea celor două ascensoare de la Spitalul Orășenesc Huedin?

- 10 aprilie 2019 -  Am efectuat sondajul:

Sunteți pentru alocarea în bugetul orașului Huedin pe anul 2019 a sumei de 332.000 lei pentru

„Reamenajare trotuare și parcări, conturare spații verzi în Piața Victoriei de la podul peste râul

Domoșu până la catedrala Ortodoxă din orașul Huedin?“ Menționez că suma totală a lucrărilor

(aici intră și cele executate deja) este de 533.000 lei.

- 11 aprilie 2019 - Am efectuat sondajul:

Considerați că este bine a cuprinde în bugetul local pe anul 2019 achiziționarea a două

parcometre pentru parcările publice din orașul Huedin? Suma necesară pentru acestea este de

aproximativ 50.000 lei.

- 12 aprilie 2019 -  Am efectuat sondajul:

Sunteți pentru cuprinderea în bugetul orașului Huedin pentru anul 2019 a următoarelor lucrări:

extindere rețea de canalizare (70.000 lei), extindere rețea electrică (100.000 lei) înlocuire și

extindere rețea apă potabilă (30.000 lei)?

- 13 aprilie 2019 - Am efectuat sondajul:

Sunteți pentru cofinanțarea modernizării drumului/străzii Cetatea Veche cu suma de 139.000 lei?

- 15 aprilie 2019 -  Am efectuat sondajul:

Sunteți pentru cuprinderea în bugetul local pentru anul 2019 a sumei de 110.000 lei în vederea

achiziționării unui autoturism pentru Primăria Huedin?

- 16 aprilie 2019 -  Am efectuat sondajul:

Considerați că trebuie reamenajată curtea Primăriei Huedin? Precizez că suma necesară este de

aproximativ 530.000 lei.

- 17 aprilie 2019 - Am efectuat sondajul:

Credeți că prin publicarea pe pagina mea de facebook a sondajelor din ultimile două săptămâni s-

a făcut încă un pas spre transparența utilizării banilor publici ai orașului Huedin cu privire la

investițiile din anul 2019?

- 18 aprilie 2019 – Consiliul Local Huedin a dezbătut și aprobat bugetul local în care apar proiectele

și sumele supuse atenției locuitorilor orașului Huedin prin sondajele efectuate



11

4. Activitatea consilierului independent Matiș Horea-Dorin reliefată

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