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LàNDSB|LDIT van 29 septe|r 1987 no. 21, houdende de goe|eurfng
van het op |e begrot|g van de Luçh|avendtenst voor het dlenstja|
1986, onder artikel 304.1 besch|a|vestelde kredïet al f.2.5|evoor de aanschaf van zeven (7) nwarning àightsl' over te hevelen naar
het dienstja| 1987, en wel onder het alsnog op te nemen artlkeàn|er 304.1 pet de o|chrilvïng HAansch| amber zwaallï|tenïl.
Uitgegeven: 17 Junà 19|8
De mlnlster van Juatltle,
C.J. Vos
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Pagtna ;: Afkondigingsblad van àruba 1988. no. 58
DE œuvE|lm van Aruba,
Op de voordracht van de minlster van Vervoer en Co||icatâe en
in overeeuste|lng met de mlnlster van Ftnanclën a.1.;
Overweg|de;
- dat aanschaf van de Uwarning llghtsl' ten behoeve van de Luchthavendienst thana noodz|elâlk ls;
- dat in de begroting van de Luchthav|di|st voor het dàenstlaar
1986e onder artlkel 3|4.1 hiervoor kredlet ad. f. 2.500,- ïs opgebracht;
- dlt in het dienstjaar 1986 geen vordaring| ten laste van voornoepd artikel zljn ontstaan;
dat thans tot aanschaf van 7 (zeven) stuks ''karnlng lights'' model
350A t.b.v. de Luchthavendl|st wordt overgegx|n, zulks tot een
bedrag van f. 2.275,-;
Geàet œp:
artikel 8 van de Compt|lllteitsverord||g;
HFZFT Go|vocEy:
1. het op de begrotlng van de Lu|thavendi|gt voor het dlenstlaar
1986: onder artikel 304.1 beschlkba|gesteàde kredlet ad.
f. 2,590,- voor de aanschaf van zeven (7) uwarnlng lights'l over
te hevelen naar het dlenstjaar 1987 en wel onder het alsnog op
te nemen artikeln|er 304.1 met de omachrljvlng I'àanschaf amber
mwaalllcht|ll;
2. te bepaàen dat dit l|dsbeslult in het A|ondigàngsblad van A|lhn
wordt opgenomen.
Gegeven te oraùlestad 29 september 1987
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Pagina 3 Afkondlg|g|l| van nn'hn 1988 no. 58
De minïster van Vervoer en Co|nlcatie
A. Bermudez
Afschrift dezes te zenden aan:
- de Algemene Rekenka|r;
- de Direkteur Dlrektle |etgeving;
- de Luchthave|ester;
- de Vooraltter van de staten;
- de Dlrekteur Direktle Flnancâën. (D.P/S.L./s.K./Bz.)
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