0

AFKONDIGINGSBLAD
VAN
ARUBA
1 9 8 8 No. 14
L|O||ERO||I| van 16 februari 1988 tot vaetstell|g van de begrotàng van het Water- en Energie|ilf voor het dïenstla| 1986.
Bïtgegev|e 4 maart 1988
De nïnister van Justàtle
en Volksgez||eïd
E . J . Vos
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IN NââK DER KONIHGINI
DE (1077|1| van Arubae
In overwegi:g genomen hohhonde:
dat het noodz|elilk is de begroting van het Water- en Eaergiebedrïjf voor het dtênstlaar 1986 vast te stellen;
Gelet op:
art:k|I V.12e eerste lïd, van de staatsre|l|g van â|xhn;
Heefte de Qnn| van Advles gehoord met gemeen overleg der Statene v|tgesteld onders*mm|e landsv|ord||g:
Artllœl l
De begrotipg van het Water- en Energiebe|ijf voor het
dienstlaar 1986 wordt vast|steld als volgt: '
âfdeling I
Baten |n lasten
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Artikel 2
Alle artïkelen voorko|e in de hoofatukk| I en 11 van titel
A van de begrotlnge met uàtzonder|g van dle voor personeelskost|
en voor onvoorzl|e ultgaven, kœnnea bil gemeenscb|elllke beschikking van de minlater van Publleke Werken en de mànisker van Financien door oversc|ilvïng uit het artikel voor onvoorzi|e ultgaven
van de betrokken afdelïng worden aangevul; wanneer het toegestane
bedrag ontoereïke| wordt bevon|en of lndien de ramlng P.M. ïs gesteld.
Art|kal 3
Alle artikelen voorkomen| in hoofdstuk 11 van titel A van de
begroting met uïtzo|eràng van die voor onvoorzl|e ultgaven kUnnen
voor zover ten laate van het dàenstlaar geen vordertng| aljn ontstaan tot het volle bedrag der op dle artàkelen gern|a|e snpm|n voor
het restanty bïj in het âfkondàg|g|' àao van â|,H= op te ne>en
lan|esluït worden toegevoegd aan de begrotïng van uitgaven van
het voàgend J-e op de vijae zçœ.s œRstmrele en mtlkeà 8 van de
Cetellàteltsv|ordenlng.
Qegeven te œan3estad' 16 feyzat|l 1988
F. B. Tre
De mtnlater van |conomis|e Zaken,
E. M. Manaur
De |ister van Financiën:
A. W. Engelbret
De mlnlster van Justàtie en
Volksgezon|eïde
E. J. Vos
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