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AFKONDIGINGSBLAD
VAN
ARUBA
1988 N0.86
LA|RERLDIT van 17 junl 1988 no. 18, houdende de goedkeur|g van
het op de begrot|g voor het dlenstja| 1987, onder artlkeà
08.27.74.22 beschlb||e kredlet ad f. 8.800,- voor de aanschaf van
40 stuk| àeeràing|sets ten behoeve van de E|a|oole over te hevelen nnar het dlen|tla| 1988 en wel ondar het alsnog op te nemen
art|elnïl|r 08.16.74.22 met de oms|rljv|g l'School||ilaïrli.
Ultgegev|, 25 Jull 1948
De mlnister van Justïtte:
E.J. Vos
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Pagîna 2 Afkondtg|g|àad van A|lha 1988, no.86
DE œllvFlo;lm van Artlba,
Op voordracht van de minister van Welzljnsz|| en in overeenstemming met de mlnlster van Flnanciën;
Ove|egende:
- dat aanschaf van een 40-tal leerllng|sets ten behoeve van de Emmaschool noodz|elilk is;
- dat in de begrotlrg voor het dienstl aar 1987, op artikel
08.27.74.22 voor de aans|haF van een 4g-tal leerllng|sets een bedàag van f. 8.800,- is opgebra|t;
- dat in het dienstlaar 1987 geen vorderlng| zljn ontstnnn ten 1aste van voornoemd artikel;
- dat thans tot mnnschaf van een 40-tal leerl|gensets tot een totaalhoarag van f. 8.800,- wordt overge|;
Gelet op:
artikel 8 van de Compt|illteitsverord||g;
uR|pT Go|o||:
het op de begrotlng voor het dlenstlaar 1987, onder artlkel
08.27.74.22 beschlkb|e kredlet ad f. 8.800e- voor de aanschaf
van 40 stuka leerling|sets over te hevelen naar het dienstj aar
1988 en wel onder het alsnog op te nomnn artlkelnnm|r
08.16.74.22 met de omschrïjv|g schoolme|llair.
2. te bepalen dat dit lands|slult in het Afkondig|g|l| van Aruba wordt opgenomen.
Met dit Landsb|luit vervalt het Land|esluit no. F1n/8726 d.d. 24
mei 1988.
Qr|jestade 27 Juni 1988
F.B. Tromp
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Paglna 3 A|ondiglngsblad van Aruba 1988, no.|6
De minister van Welzljnsz||e
A.Q. Croes
Afschrift dezes te zenden aan:
- de Algomone R|onknmer;
- de Direkteur Direktie Financlën (3x) (BD);
- de Direkteur Dlrektie |etgeving;
- de Dlrekteur Direktle Onderwijs;
- de Voorzitter van de Staten;
- de Dlrekteur van de R|xs|ooà.
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