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   ארנטליכקייט אין פובליק ארבעט פראיעקטן  אויף  היטן  צו  געזעץ אונטער שרייבט האקול   גאווערנער

  
( שטעלט אוועק רעגיסטראציע סיסטעם פאר קאנטראקטארס  S.5994C/A.1338C)  געזעץ נייער

קאנטראקטארס וועלכע זענען פארמישט אין פובליק ארבעט און געוויסע פריוואטע  -און סָאב
   פראיעקטן צו בעסער אינפארסירן לעיבאר געזעצן און רעגולאציעס

  
  

( וואס  S.5994C/A.1338Cגאווערנער קעטי האקול האט היינט אונטערגעשריבן א נייער געזעץ )
קאנטראקטארס וועלכע זענען  -שטעלט אוועק א רעגיסטראציע סיסטעם פאר קאנטראקטארס און סָאב

פריוואטע פראיעקטן כדי צו פארמערן די אפנקייט און בעסער פארמישט אין פובליק ארבעט און געוויסע 
   אינפארסירן עקזיסטירנדע לעיבאר געזעצן און רעגולאציעס. 

  

"דער געזעץ וועט העלפן פארזיכערן די אפנקייט, רעדוצירן שווינדלערייען און פארזיכערן אז געלטער פון 
האט  שטייערן גייען צו קאנטראקטארס וועלכע באהאנדלען זייערע ארבייטער מיט כבוד און רעספעקט", 

ר עקאנאמיע, און  "אונזערע ארבייטער זענען די טרייב קראפט פון אונזע גאווערנער האקול געזאגט.
    מיר מוזן טוהן אלעס וואס מיר קענען צו באשיצן זייערע רעכטן."

   

קאנטראקטארס   פאר  סיסטעם רעגיסטראציע א אוועק שטעלט  (S.5994C/A.1338C) געזעץ נייער  דער
קאנטראקטארס וועלכע לייגן ארויס א 'ביד' פאר פובליק ארבעט פראיעקטן און וועלכע הויבן אן -און סָאב

דער נייער   ארבעט אויף געוויסע פריוואטע פראיעקטן וועלכע באקומען פובליק סָאבסידיס אין ניו יארק.
רעגיסטרירן מיט די לעיבאר  קאנטראקטארס זאלן זיך-געזעץ פאדערט אז קאנטראקטארס און סָאב

דעּפארטמענט דורכן ארויסגעבן א סעריע פון באריכטן איבער זייערע ביזנעסער יעדע צוויי יאר. די  
קאנטראקטאר איז -לעיבאר דעּפארטמענט וועט באשטימען אויב א קאנטראקטאר אדער סָאב

ן ארבייטער'ס פארגוטיגונג באזירט אויף פאריגע לעיבאר געזעצן או –בארעכטיגט זיך צו רעגיסטרירן 
אריינרעכענענדיג פאדערונגען צו באצאלן אנגענומענע   –)קאמּפענסעישען( געזעצן פארלעצונגען 

געהאלטן, און זיי וועלן אויך עפענען א עפנטליכע דאטאבעיס אויף די אינטערנעט. דער געזעץ וועט 
מיט קאנטראקטארס און  פארזיכערן אז סטעיט און לאקאלע רעגירונג קערפערשאפטן ארבעטן

   סָאב=קאנטראקטארס וועלכע וועלן זיך האלטן צו די ניו יארקע לעיבאר געזעצן און רעגולאציעס.
  

"איך באדאנק גאווערנער האקול פארן אונטערשרייבן דעם  סטעיט סענאטאר שָאן רייען האט געזאגט, 
וויכטיגן געזעץ וואס באשיצצט ניו יארקער דורכן פארזיכערן אז זייערע שטייער דאלארן גייען נאר פאר  
פראיעקטן אין וועלכע די קאנטראקטארס באהאנדלען זייערע ארבייטער יושר'דיגערהייט. דער געזעץ  

יליגע פארשוינען פון אנפירן פובליק ארבעט פראיעקטן, און עס וועט וועט העלפן פארמיידן בייזוו 
פארזיכערן אז פירמעס וועלכע האלטן זיך צום געזעץ ווערן נישט אויסגעשפילט אין קאנקורענץ אין דעם  

   ליציטאציע פראצעדור."
  



וועט  "די נייע רעגיסטראציע סיסטעם אסעמבלי מיטגליד וויליאם ב. מאגנארעלי האט געזאגט, 
קאנטראקטארס וועלכע שטעלן ארויס א ביד אויף פובליק -פארזיכערן אז קאנטראקטארס און סָאב 

די געדאנק   ארבעט פראיעקטן זענען ארנטליך און באהאנדלען זייערע ארבייטער ווי עס דארף צו זיין.
עדאנק וואס איז  פאר די ביל איז געקומען דירעקט פון ארבייטער. עס איז מיר א פארגעניגן צו זעהן א ג

   פארגעשלאגן געווארן צו מיר דורך מענטשן אין די פעלד ווערנדיג א געזעץ."
  

"דאס  ניו יארק סטעיט לעיבאר דעּפארטמענט קאמישאנער, ראבערטָאו ריערדאן, האט געזאגט, 
אז  אוועקשטעלן די רעגיסטראציע סיסטעם און דאטאבעיס איז א וויכטיגע טריט פאראויס צו זיכערמאכן 

אונזערע פובליק פראיעקטן וועלכע ווערן אויסגעצאלט דורך געלטער פון שטייער באצאלער ווערן 
קאנטראקטארס וועלכע פאלגן אויס ניו יארק'ס לעיבאר  -אויסגעפירט דורך קאנטראקטארס און סָאב

צאלט א  געזעצן. די געזעצן באשיצן די זיכערהייט פון די ארבייטער און גאראנטירן אז זיי ווערן בא
יושר'דיגע געהאלט פאר זייער ארבעט, און איך אפלאדיר גאווערנער האקול פארן אונטערשרייבן א  

געזעץ וואס וועט ערלויבן סטעיט און לאקאלע רעגירונגען צו איבערקוקן די היסטאריע פון א  
  קאנטראקטאר בעפארן מאכן א קאנטראקט מיט זיי אויף א פובליק פראיעקט." 

  
רבארע, פרעזידענט פון די ניו יארק סטעיט בויען און קאנסטרוקציע האנדלס קאונסיל  גערי לאבא  

(Building and Construction Trades Council ,האט געזאגט ,)  עס איז צו אן אפטע ערשיינונג"
אין די קאנסטרוקציע אינדוסטריע אז געוויסנלאזע קאנטראקטארס קענען אויסשפילן ארבייטער דורכן  

ין אפן און זיך נישט האלטן צו זייערע פאראנטווארטליכקייטן. דער געזעץ וועט שפילן א גרויסע  נישט זי
ארבעטנדע מענער  -ראלע אינעם באקעמפן די נייגונג און ערלויבן ניו יארק צו באשיצן אונזערע פלייסיג

קונפט און פובליק און פרויען דורכן פארזיכערן אז קאנטראקטארס וועלכע ווערן באצאלט פון שטייער איינ
קאסעס פאר זייערע פראיעקטן קומען נאך די פונדאמענטאלע פאדערונגען צו ארויסווייזן אז זיי זענען אן  

אויפרעכטיגע ביזנעס. מיט די לעיבאר דעּפארטמענט ווערנדיג באאויפטראגט צו דורכפירן די אויפזיכט  
נאך א כלי צו קענען אינפארסירן געזעצן   איבער טויזנטע פובליק פראיעקטן, וועט די רעדזשיסטרי גיבן

וועלכע פארלאנגען אנגענומענע געהאלטן און פארזיכערן אז קאנסטרוקציע ווערן באהאנדלט יושר'דיג  
אויף די שטח פון זייערע דזשאבס. מיר באדאנקען גאווערנער האקול פארן אונטערשרייבן דעם וויכטיגן 

רשאפט און די ביל סּפאנסארס, סענאטאר רייען און געזעץ צוזאמען מיט די לעגיסלאטיווע פירע
  אסעמבלימאן מאגנארעלי, וועלכע האבן פאראויס געשטופט די קריטישע אינציאטיוו."

  
 North Atlantic Statesטרעזשורער פון די -ביל בענפיעלד, אסיסטענט עקזעקיוטיוו סעקרעטאר

Regional Council of Carpenters   צפון אטלאנטישע סטעיטס ראיאנישע קאונסיל פון(
"די קארּפענטערס אפלאדירן גאווערנער קעטי האקול פארן  קארּפענטערס(, האט געזאגט, 

אונטערשרייבן דער געזעץ וואס פארלאנגט קאנטראקטאר רעגיסטראציע. קאנטראקטארס וועלכע  
הוילן זיך במזיד פון געזעצן וואס פארלאנגען אנגענומענע געהאלטן נארן אפ ארבייטער, שטייער ער

באצאלער און שעדיגן די ארנטליכקייט פון די קאנסטרוקציע אינדוסטריע. דער קאנטראקטאר  
 רעגיסטראציע געזעץ וואס די גאווערנער האט היינט אונטערגעשריבן וועט זיכער מאכן אז ווען פובליק

געלטער ווערן אויסגעגעבן זענען קאנטראקטארס וועלכע פאלגן אויס די געזעץ די וועלכע טוהען די  
 קאנסטרוקציע ארבעט. יושר אין די קאנסטרוקציע אינדוסטריע הויבט זיך אן מיט אחריות."  

  
  

###  
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