
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 24נומער 

 

 ל  ע  פ א  ב   וו   י ט  ו  י ק  ע ז  ע ק

 

דערקלערן א קאטאסטראפע עמערדזשענסי אין די קאונטיס קאטאראוגוס, טשאטאקווא, ערי, דזשענעסי, דזשעפערסאן,  

 לואיס, ניאגארא, אניידע, אסוועגא, סט. לאורענץ און ווייאמינג און דערנעבנדע קאונטיס 

 

ווי נאוועמבער  ,  אזוי  שאפן    2022,  17אום  צו  ערווארטעט  שטורעם  ווינטער  שווערער  א  איז  דערנאך  פארזעצנדיג  און 

געפארפולע אומשטענדן אין ניו יארק סטעיט, שטעלנדיג א באלדיגע געפאר צו פובליק טראנספארטאציע, יוטיליטי סערוויסעס, פובליק 

טשאטאקווא, ערי, דזשענעסי, דזשעפערסאן, לואיס, ניאגארא,  קאטאראוגוס,    קאונטיס   געזונטהייט און פובליק זיכערהייט סיסטעמען אין די

 און דערנעבנדע קאונטיס; ,אניידע, אסוועגא, סט. לאורענס און ווייאמינג 

 

ווי שטורעם אזוי  דער  אומשטענדן,  ,  זאווערוכע  און  ווינטן  שווערע  שנייען,  שווערע  זיך  מיט  ברענגען  צו  ערווארטעט    איז 

איבער    פאראורזאכנדיג ראוד אפשפארונגען, שטערונגען צו רייזע, עלעקטריציטעט קורצשלוסן און שאדנס צו פובליק און פריוואטע ּפראּפערטי

 ו די פובליק געזונטהייט און זיכערהייט;אלע באטראפענע ערטער, וועלכע שטעלן א געפאר צ 

 

גאווערנער פון דער סטעיט ניו יארק, דורך די אויטאריטעט באפולמעכטיגט אין מיך  איצט, דעריבער, טו איך, קעטי האוקול,  

לערן אצינד אז א פון דער עקזעקיוטיווע געזעץ, דערק  B-2פון ארטיקל   28דורך דער קאנסטיטוציע פון דער סטעיט ניו יארק און אפטייל  

נויטיגט זיך.  -קאטאסטראפע וועט פארקומען אט  ווי עס  נישט אפרופן  אט אויף וועלכע די אפעקטירטע לאקאלע רעגירונגען קענען זיך 

אינערהאלב די גרעניצן פון   2022, 17דעריבער, טו איך אצינד דערקלערן א סטעיט קאטאסטראפע עמערדזשענסי עפעקטיוו נאוועמבער 

און דערנעבנדע    ,טשאטאקווא, ערי, דזשענעסי, דזשעפערסאן, לואיס, ניאגארא, אניידע, אסוועגא, סט. לאורענס און ווייאמינג וס,  קאטאראוג 

 ; און2022,  17קאונטיס.  דער עקזעקיוטיוו ארדער זאל זיין אין קראפט ביז דעצעמבער 

 

גע  B-2פון ארטיקל    29לויט טייל  ווייטער,   זעץ, טו איך פארארדענען דאס איינפירן פון דעם סטעיט  פון דעם עקזעקיוטיוו 

, פאר סטעיט אגענטורן לויט ווי עס 2022,  17אויספירליכע עמערדזשענסי מענעדזשמענט פלאן און אויטאריזיר, אנגעהויבן נאוועמבער  

ום און ארויסצוהעלפן אפעקטירטע  נויטיגט זיך, און דער אמעריקאנער רויטער קרייץ, צו נעמען פאסיגע שריט אפצוהיטן סטעיט אייגנט 

ארטיגע רעגירונגען און אינדיווידועלן אין זיך אפרופן און זיך ערהוילן פון דעם קאטאסטראפע, און צוצושטעלן אנדערע הילף לויט ווי עס  

 וועט זיך נויטיגן אפצוהיטן פובליק געזונטהייט און זיכערהייט;

 

, וועלכע באזארגט פארלייכטערונג  C.F.R  .390.23 (a)(I)(A) 49, טוט דער דעקלעראציע נאכקומען די פאדערונגען פון  אין צוגאב

 FMCSR(. אזעלכע פארלייכטערונג פון די  FMCSRפון די פעדעראלע מאטאר קעריער זיכערהייט רעגולאציעס )  399ביז    390פון טיילן  

מ שניי  אז  פארזיכערן  צו  זיך  קראפט  נויטיגט  יוטיליטי  פון  באוועגונג  דער  פארשנעלערן  און  שאסייען  נויטיגע  אפרוימען  קענען  אנשאפטן 

 צוריקשטעל מאנשאפטן אין ניו יארק סטעיט; 

 

פון דעם עקזעקיוטיוו געזעץ צו צייטווייליג אפשטעלן   B-2פון ארטיקל    a-29, מיט די אויטאריטעט געגעבן צו מיר אין טייל  ווייטער

נדערן סיי וועלכע סטעטּוט, לאקאלע געזעץ, פארארדענונג, ארדער, כלל אדער רעגולאציע, אדער טיילן דערפון, אויב צו אויספאלגן אזא  אדער ע

סטעטּוט, לאקאלע געזעץ, פארארדענונג, ארדער, כלל אדער רעגולאציע וועט פארמיידן, צוריקהאלטן אדער פארשפעטיגן די שריט וועלכע זענען 

אפצוגעבן מיט די קאטאסטראפע עמערדזשענסי, טו איך דערמיט צייטווייליג אפשטעלן אדער ענדערן, פאר דעם צייט אפשניט פון דעם    נויטיג זיך 

 , די פאלגענדע געזעצן:2022,  17דעצעמבער  דאטום פון דעם עקזעקיוטיוו ארדער ביז נאך 

 

עס     G-97אפטייל • ווייט  ווי  לויט  געזעץ,  פינאנץ  דעם סטעיט  און  פון  סופלייס, סערוויסעס,  עסנווארג,  קויפן  צו  אויף  זיך  נויטיגט 

ארטיגע   אפעקטירטע  ארויסצוהעלפן  סערוויסעס  צענטראליזירטע  פארשידענע  צושטעלן  אדער  באזארגן  אדער  אויסריכטונגען 

נישט אנדערע  און  אינדיווידועלן,  פ-רעגירונגען,  ערהוילן  און  צו  אפרופן  זיך  אין  ענטיטעטן  קאטאסטראפע  סטעיטישע  דער  ון 

 עמערדזשענסי; 

 

ארטיקל    112אפטייל   • מיט  איינקלאנג  אין  איז  עס  ווייט  ווי  אויף  געזעץ,  פינאנץ  סטעיט  דער  אפטייל  Vפון   ,I    סטעיט דער  פון 

 קאנסטיטוציע, און אויף ווי ווייט עס נויטיגט זיך צוצולייגן נאך ארבעט, ערטער, און צייט צו סטעיט קאנטראקטן;

 

פון דער עקאנאמישע אנטוויקלונג געזעץ, אויף אזוי ווייט צו ערמעגליכן   C-4פון דער סטעיט פינאנץ געזעץ און ארטיקל    163אפטייל   •

דאס איינקויפן נויטיגע קָאמָאדיטיס, סערוויסעס, טעכנאלאגיע, און מאטעריאלן אן נאכפאלגן די געווענטליכע מעלדונג און איינקויפונג 

 פראצעדורן; 

 

איין   a- 136  אפטייל • אין  געבוי סערוויסעס  און  פלאניר  צוזאמצושטעלן  אויף  נויטיג  ווייט  ווי  אויף  געזעץ,  פינאנץ  דער סטעיט  פון 

פון דער קאטאסטראפע   און צו ערהוילן  געבוי איבערזיכט סערוויסעס אפרופן צו  און  / אדער איינצושאפן פלאניר  און  קאנטראקט 

 עמערדזשענסי; 

 

 ( פון דער הייוועי געזעץ אויף ווי ווייט נויטיג צו אויטאריזירן דאס שליסונג פון עמערדזשענסי קאנטראקטן;  3און )  (,2(, )1)  38אפטייל   •

 

פון דער וויהיקל און טראפיק געזעץ אויף אזוי ווייט וואס דאס פטר׳ן פאר וויהיקלס גילטיג רעגיסטרירט    401, און  385,  375אפטיילן   •

נויטיג זיין ארויסצוהעלפן אין אין אנדערע יוריסדיקציעס פו ן וויהיקל רעגיסטראציע, אויסריכטונג און גרויסקייט פארלאנגען וועט 

 פארברייטערונגען און אפרוף צו דער עמערדזשענסי. 

 

פון די ניו יארק קאודס, פארארדנונגען, און רעגולאציעס, אויף ווי ווייט נויטיג צו געבן פאר׳ן גאווערנער    21פון טייטל    107.1אפטייל   •



 דעם אויטאריטעט צו רעגולירן טראפיק און דאס באוועגונג פון וויהיקלס אויף ראודס, הייוועיס און גאסן; און 

 

וועי  -פון די פובליק אויטאריטעטן געזעץ אויף ווי ווייט נויטיג צו ערלויבן די ניו יארק סטעיט טרו   2879און אפטייל    a- 359אפטייל   •

 אויטאריטעט צו איינקויפן נויטיגע פראדוקטן און סערוויסעס אן דארפן אויספאלגן די געווענטליכע איינקויפונג פראצעדורן. 

 

 

 

ון דער פארהאלטענער זיגל פון דעם  ג ע ג ע ב ן   אונטער מיין האנט א

סטעיט אין דער שטאט אלבאני דעם זיבעצנטן טאג 

און   צוויי אין נאוועמבער אין דעם יאר צוויי טויזנט 

 צוואנציג. 

 

 

 

 

 

  דורך דער גאווערנער 

 

 סעקרעטאר פאר דעם גאווערנער 


