
 

 

 
 גאווערנאר ענדרו מ. קאומאו   6/18/2021 אויף תיכף ארויסצוגעבן:

 
 

  גאווערנער קאומאו אנאנסירט נייע אויספארשונג אויף ׳נעשענעל גריד׳ דאונסטעיט אפעראציעס
  

געוועזענער קאמפאני מענעדזשערס האבן אנגעבליך גענומען שוחד און ׳קיקבעקס׳ אין א ווערט פון 
  הונדערטער טויזנטער דאלארען אין אויסטויש פאר קאנטראקטן מיט פעטע רווחים

  
גאווערנער ענדרו מ. קאומאו האט היינט געמאלדן אז דעּפארטמענט ָאוו פובליק סערוויס האט אנגעהויבן  

אן אויספארשונג אויף די דאונסטעיט ביזנעס אפעראציעס פון ׳נעשענעל גריד׳ נאכדעם וואס עטליכע  
׳קיקבעקס׳ פאר   זענען אנגעקלאגט געווארן אין א אנדרייעניש פון שוחד און געוועזענע באשעפטיגטע

  קאנטראקטן אין די ווערט פון צענדליגע טויזנטע דאלארען.
  

"ניו יארק האט נישט קיין שום טאלעראנץ פאר יוטילי באשעפטיגטע וואס פארלעצן דסא געזעץ כדי צו  
"מיר הייבן אן אויספארשונג אין די   האט גאווערנער קאומאו געזאגט. שמירן די אייגענע טאשן," 

אויפפירעכץ צו פארזיכערן אז מיר וועלן תיכף דערגרונטעווען די פרטים און שטעלן די   אנגעגעבענע
אונזער אויספארשונג וועט אויספירלעך דורכקוקן און באשטימען צי דער קאמפאני   שולדיגע אין געריכט.

דורך   האט פארנאכלעסיגט איינצופירן די נייטיגע צוימען אויף אפצוהאלטן פארברעכערישע אקטיוויטעטן
  די ארבעטער, און אויב נישט, וועט דער יוטיליטי געהאלטן ווערן אויף אפצוגעבן א חשבון." 

  
א פעדעראלע קלאגע איז אויפגעעפנט געווארן אין ברוקלין קעגן פינף געוועזענער נעשענעל גריד 

ט מיט א מענעדזשערס וועלכע זענען געווען באשעפטיגט אין די קאמפאניס איינריכטונג דעפארטמענ
טענה אז זיי האבן קאנספירירט צו פארלעצן דעם ׳טרעוועל אקט׳ דורך אננעמען הונדערטער טויזנטער  

דאלארען אין שוחד און קיקבעקס אין אויסטויש פאר קאנטראקטן צו געוויסע קאנטראקטארן אין לאנג 
ער קלאגע האט איין  ווי עס ווערט אנגעגעבן אין ד איילענד מיט וועם דער קאמפאני פלעגט האנדלען.

מיליאן אין בנין מעינטענענס קאנטראקטס פון דעם   $50קאנטראקטאר זיך אריינגעצויגן מער ווי 
  קאמפאני בשעת דער קאנטראקטאר האט געצאלט שוחד פאר די אנגעקלאגטע.

  
"אלס רעזולטאט פון די אנגעגעבענע פארברעכערישע אקטיוויטעטן דורך ארבעטער פון א רעגולירטע  

וטיליטי האט דער דעפארטמענט אנגעהויבן א באלדיגע אויספארשונג אין דעם ענין צו באשטימען צי די  י
יוטיליטי׳ס קאסטומערס זענען פינאנציעל געשעדיגט געווארן דורך דעם אנדרייעניש, און אויב יא, צו  

אן ב. דזש  DPSפון  CEOהאט געזאגט דער  פארלאנגען פולע צוריקצאל לטובת די קאסטומערס," 
"דער קאמפאני האט דערקלערט אז די קאנטראקטן האבן נישט געהאט קיין שייכות מיט   הואווערד.

דער   קריטישע גאז אינפראסטרוקטור, און דער פובליק סעיפטי איז דערפאר נישט ריזיקירט.
  דעפארטמענט׳ס אויספארשונג וועט זוכן צו באשטעטיגן דעם פאקט." 

  
על גריד׳ס קאנטראקטן וועלן אזוי אויך זיך קאנצענטרירן אויף צו  די אויספארשונג אין נעשענ 

אידענטיפיצירן סיי וואספארא פינאנציעלע השפעה פון די פארברעכערישע אקטיוויטעטן אויף קאסטומער 
ראטעס, פארזיכערן דאס צוריקבאקומען די קאסטן לטובת די ראטע באצאלער, באשטימען וויאזוי די  

שט אנטדעקט געווארן פאר אזא לאנגער צייט אפשניט, און אידענטיפיצירן וואס פאר  אקטיוויטעטן זענען ני



 

 

א ענדערונגען מוזן געמאכט ווערן ביי נעשענעל גריד אויף צו פארזיכערן אז עס פאסירט נישט נאכאמאל 
  אזא אינצידענט.

  
ס איז פארגעקומען  דער דעפארטמענט האט שוין אין פריערדיגע צייטן אויסגעפארשט יוטיליטיס וואו ע

זענען ארעסטירט   2009אין אנהייב   ענליכע אינצידענטן פון פארברעכערישע אקטיוויטען דורך ארבעטער.
געווארן צען קאן עדיסאן סופערווייזערס און ארבעטער און איין פענסיאנערטע סופערווייזער דורך דעם יו.  

ערלעדיגן אז דער יוטיליטי זאל באצאלן  עס. אטוירני פאר דעם מזרח דיסטריקט פון ניו יארק פאר׳ן
מיליאן אין שוחד און קיקבעקס   $1אויפגעבלאזענע קלעימס דורך א קאנטראקט אין אויסטויש פון מער ווי  

קאן עדיסאן האט נישט געוואוסט פון   .2009צו דעם ארבעטער איבער א צייט אפשניט פון ניין יאר ביז אין 
י ארעסטירונגען האט דער פובליק סערוויס קאמיסיע אנגעהויבן אן  נאך ד די אומלעגאלע אקטיוויטעטן.

אין די סומע   PSCיענע קעיס האט רעזולטירט אין דער ענדע מיט א געווינט פאר דעם  אינוועסטיגעישען.
 מיליאן לטובת קאן עדיסאן׳ס קאסטומערס $171פון  
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