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AFKONDIGINGSBLAD
VAN
ARUBA
1 9 8 8 No. 24
|BESSUIT van 29 rebruarl 1988 no. le hou|ende de goe|eurlng van
het op de |grottng van de àlgemene Dlenst voor het dïensilaar 1987,
aer artlkel 05.06.72.20 beàchikb|gestel|e krediet ad f. 70.0ù0eon
voor |slu|ting m|ktballen en het bouwen van een kantoor voor de
marktm|ster over te hevelen naar het dlenstja| 1988 en wel onder
het alsnog op te nemen arttkeln|er 05.06.72.20.
Uitgegeven, 16 naart 1988
De minister van Justftie
en Volksgezon|eid,

0

0

Pagina 2 A|ondigâng|lad van Aruba 1988, n0.24
DE œu7Flt|lm van Arubae
Op voordracht vaq de Mïnïster van Pubàleke Werken en in overeenst|ing met de Minister van Financiën;
Overweg|de:
- dat de verbouwing van opsla|laats| en het kantoor van de marktmeester aan de L.G. Smithblvd. thans uâterst noodz|elijk is;
- dat in de begroting voor het dienstjaar 1987, opder artikel
05.06.72.20 een bedrag van f. 70.990,-- is opgebracht voor af|luâting markthall| en het bouwen van een kantoor voor de narktneestpr;
- dat in het dtenstjaar 1987 geen vorderlng| t.l.v. voornoemd artikel zijn ontstaan;
* dat thans tot uitvoering van de on|rhavige werkza|ed| wordt
overgegnan;
Gelet op:
artikel 8 van de Compt|lllteltsverord|lng;
HEEFT GOEDGEVO|EN:
1. het op de begrotâng voor het dlenstjaar 1987 onder artikeI
05.06.72.20 beachikba|gestelde kredfet ad. f. 79.000,-- voor
afsluiting markthall| en het bouwen van een kantoor voor de
|k|eester over te hevelen naar het dlenstjaar 1988 en wel
onder het alsnog op t| nemen artâkelnu|er 05.06.72.20 met de
oma|râjving 'IGebouv||';
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2. te bepalen dat dit lands|sluit in het A|endlglngsblad van
Aruba wordt opgeno|.
Oranjest|e 29 februarl 1988
F. B. Tromp
De Mânister van Publieke Kerken,
F. A. J. Booi
Afs|rift dezes te zenden aanr
- de Algemene Rekonbm|r;
- de Dire|eur Dfrektie Wetgev|g;
- de D||B| Dienst Openbare Werken;
- het Hoofd Direktie Landbouw Veeteelt en Viss|lj;
- de Voorzitter der Staten van R||hn;
- de Dlre|eur Direktie Fin|ciën, (B.Z./C.N.W./S.L.).
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