Scurte informaţii cu privire la executarea amenzilor băneşti
Printr-o sentinţă executorie a unui tribunal aţi fost condamnat la plata unei amenzi
băneşti. Amenda bănească trebuie plătită din principiu într-o singură sumă în cadrul
termenului indicat în sentinţă.
Facilităţi de plată
Plata în rate
Dacă nu aveţi posibilitatea să achitaţi suma întreagă dintr-odată, aveţi la dispoziţie
posibilitatea plăţii în rate. Puteţi solicita acest lucru în scris la procuratura competentă,
cu indicarea numărului de dosar, prezentând în acelaşi timp şi acte doveditoare.
Formularul de cerere a plăţii în rate se găseşte fie la procuratură, fie pe internet, pe
pagina de web a procuraturii.
Amânarea plăţii
În cazuri excepţionale, dacă se îndeplinesc anumite condiţii, se poate acorda un
moratoriu, adică o amânare a plăţii amenzii, dacă de exemplu în viitorul apropiat
urmează să primiţi o sumă mai mare de bani, sau dacă urmează să începeţi să lucraţi
un nou loc de muncă. Şi pentru aceasta trebuie depusă o cerere în scris la procuratură,
în care trebuie să specificaţi numărul de dosar şi căreia trebuie să-i anexaţi acte
doveditoare.

Neplata
Recuperarea creanţelor
Dacă nu plătiţi, procuratura poate emite un ordin de executare silită. Acest lucru
înseamnă că procuratura mandatează un executor judecătoresc cu punerea sub
sechestru.
Pedeapsă echivalentă privativă de libertate
Dacă toate demersurile rămân fără succes, veţi fi citat pentru executarea unei pedepse
echivalente privative de libertate într-o închisoare. Pentru fiecare unitate de măsură a
amenzii va trebui să executaţi o zi de închisoare. Dacă nu vă prezentaţi benevol, va fi
emis un mandat de arestare şi poliţia va fi mandatată cu aducerea dumneavoastră.
Dacă achitaţi amenda bănească (sau restul acesteia), sunteţi din nou liber.
Muncă în folosul comunităţii
Conform regulamentului privind stingerea datoriilor procuratura vă poate permite în
anumite condiţii să efectuaţi în loc de închisoare muncă în folosul comunităţii. În acest
caz şase ore de muncă în folosul comunităţii corespund unei unităţi de măsură a
amenzii băneşti. Şi în acest caz trebuie să înaintaţi procuraturii o cerere în scris şi să
indicaţi numărul de dosar. Formularul de cerere a transformării amenzii băneşti în
muncă în folosul comunităţii se găseşte la procuratură, respectiv pe internet, pe pagina

de web a procuraturii. La căutarea unui loc pentru efectuarea acestei munci veţi putea fi
sprijinit de serviciul de asistenţă a procuraturii, sau de instituţii independente.

