SC ILGO SA Marasesti
Consiliul de Administratie

POLITICA SI CRITERIILE, DE REMLNERARE
Af-E ADMINI S TRATORIL OR SI DIREC TORULUI GENERAL
DIN CADRUL SC ILGO S.A.

In conformitate cu prevederile art. 39 alin.3 din OUG nr. 10912011 privind guvernanta
si
corporativa a intreprindeiilor publice, politica si criteriile de"remunerare a administratorilor
avantaje
directorului in cadrul sistemului unitar, precum si nivelul remuneratiei si celelalte
a
oferite administratorilor si directorului sunt facute publice pe pagina de internet
intreprinderii publice prin grija consiliului de administratie.
politica si criteriile de remunerare ale administratorilor si directorului din cadrul SC
ILGO S.A. se bazeazd'pe urmatoarele:
cu modificarile si completarile ulterioare;
numirea
2Hotararea Consiliului Local al orasului Marasesti nr. 12123.02.2017 privind
membrilor Consiliului de Administratie ai societdlii Ei aprobarea remuneratiei acestora
(indemniz atia fixd fdrd o componentd variabild sau altd form
oare la
3 Hotarire anr 2a consiliului de Admnistratie a sc ILGO
it conform
numirea directorului si aprobatearemuneratiei acestuia
art. I43 din Legea societatilor comerciale nr. 3111990 (denumita in continuare"Legeanr.
1. prevederile
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3111990");
3. Contractul de mandat al Directorului General al SC ILGO S'A';
4. Contractele de administrare ale administratorilor neexecutivi;
indicatorii si criteriile
5. planul de administrare al Consiliului de Administratie care include
Consiliului Local
de perform anta aleConsiliului de Administratie , aprobat prin Hotararea
nr. 41111.04.2017;
de
6. planul de management al Directorului , aprobat prin Hotararea Consiliului
si
Administratie nr. 6 127 .04.2OI7,plan care dezvolta si complereazaplanul de administrare
include indicatorii si criteriile de performanta ale Directorului

Criteriile de remunerare
Administratorii si directorul primesc, pentru activitatea desfasurata, o indemnizatie fixd
legale,
lunard. Indemnizatia fix6 lunard se incadre azdin plafonul stabilit de prevederile
respectiv OUG nr. 10912011 cu modificarile si completarile ulterioare. Indemnrzatrafrxd
p.rrt.u membrii Consiliului de Administratie este aprobata de Adunarea Generala a
Actionarilor SC ILGO S.A.
Remuneratia directorului (director in intelesul art. I43 din Legea 3ll1990 a societililor
comerciale, republicata qi actualizat[) este aprobata si fixata de Consiliului de Administratie

Criteriile qi politica de remunerare pentru membrii Consiliului de Administratie
inbazaHotararii nr. 3/09.03.2017 a Consiliului de Administratie al SC ILGO S.A., in
conformitate cu prevederile art.34 din OUG nr. l09l20l l, in cadrul Consiliului de
Administratie al SC ILGO S.A. au fost constituite doud comitete: Comitetul de nominalizate
gi remunerare gi Comitetul de audit.

Potrivit dispoziliilor art. 34, al,2 din OUG nr. 10912011, Comitetul de nominalizare 9i
remunerare al SC ILGO S.A. are urmdtoarele atribufii:
o formulearf p.op.tneri pentru funcliile de administrator;
. elaboreazd gi propune consiliului de administraJie procedura de selec{ie a candidalilor
pentru funcliile de director gi pentru alte funclii de conducere;
o recomanda consiliului de administralie candida{i pentru funcliile enumerate, formuleazd
propuneri privind remunerarea directorului gi a altor funclii de conducere.
potrivit dispoziliilor art. 34, al.3 din OUG nr. 109/2011, Comitetul de audit al SC ILGO
S.A. are urmdtoarele atribulii:
o monitor izeaz6, procesul de raportare fi nanciard;
. monitorizeazdeficacitatea sistemelor de control intem, de audit intern, dupd caz, 9i de

management al riscurilor al societdlii;
. monitorrzeazdauditul statutar al situaJiilor financiare anuale qi al situaliilor financiare
anuale consolidate;
o verificd gi monitonzeazd independenla auditorului statutar 9i in special, prestarea de
servicii suplimentare a societdlii auditate.
Comitetul de nominalizare qi remunerare Ei Comitetul de audit constituite in cadrul SC ILGO
S.A. sunt formate din administratori neexecutivi. Cel pulin unul dintre membrii fiecdrui
comitet este independent, in sensul prevederilor art. 138 ind. 2 din Legea nt,3ll1990 a
s o ci etdf i I or c omerc i al e, repub I i c atd qi actuahzatd.
Remuneratia administratorilor neexecutivi qi executivi
Membrii neexecutivi qi executivi ai Consiliului de Administratie al SC ILGO S.A. sunt
indreptatiti sa primeasca o indemnizatie fixd lunard.
Membrul executiv al Consiliului de Administratie, respectiv Directorul SC ILGO S.A., iN
sensul prevederilor art. 35, al.2 din ouc nr.10912011, a incheiat:
- Un contract de administrare pentru calitatea de membru al Consiliului de Administratie
(administrator). Remuneratia aferenta, nu se va acorda, avand in vedere prevederile art.38,
alin.1 din OUG 1091201 I actualizataprivtnd guvernanta corporativa a intreprinderilor
publice, care stabileste faptul ca in cazul directorului care indeplineste si functia de
administrator, indemnizatia stabilita pentru functia de director este unica forma de
remuneratie.
- Un contract de mandat pentru calitateade director in sensul art. 143 din Legea 3lll990
("Director"l "Directorii"). In conformitate cu prevederile OUG 5I120I3, indemnrzatia ftxa
bruta lunara a directorului este formata doar dintr-o indemnizatie fixa lunara care nu poate
depasi de 6 ori media pe ultimele l2luni a castigului salarial mediu brut lunar pentru
activitatea desfasurata conform obiectului principal de activitate din economia nationala ,
comunicat de Institutul National de Statistica , anterior numirii
Directorul qi administratorii SC ILGO S.A. nu beneficiazd de vreo schemd de bonusuri
anuale sau alte avantaje baneEti si nu beneficiazd de vreo schemd de pensii suplimentare.
in contractele de mandat ale administratorilor nu au fost prevdzute daune interese pentru
revocare frra justd cauzd.
Presedintele Consi
Doga

