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AFKONDIGINGSBLAD
VAN
ARUBA
19 8 8 No. 7 0
r.h|q|snëlr van l junl 1988 no. B, Noudende de goedkeur|g van het
de bedrijf|egrot|g van de Luchthav|dl|st V|œr het dlenstlaar
op
19|7 on|er poat no. 304.01 beschàkba| kredàet Met f. 2.6|0,* te
verlagen en pœst no. 303.01 met Gat |elfde 5*d2a7 te veThoien Q> de
mxa|rhaf van een (1) |et & Dry Vacuumcle|er ten behoeve van de
Luchthav|dtenst te doen plaatsv|den.
Uïtgegeven, 17 Juni 1988
De mlniater van Jkgtàtiee
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DE œtWrac;R van Aruba,
0/ voordracht van de mlnlater van Vervoer en r Aolçatie en in
overeenst|lng met de minister van Financlëâ:
Ove|eg|de:
- dat de aanschaf van eea (1) Wet & DZy Vacuumcle|er ten behoeve
van de Luchthaven||st noodz|elijk ig;
- dat in de bedrilfsb|rot|g van de Luehthave||t voor het
dienstlaar 1987, onder post no. 303.04, een bedrag vaa
f. 2.000e- voor de aanschaf van (1) een Wet & Dry Vacuumcle|er
ls opgebra|t;
- dat voornoem| bedrag (f. 2.000e-) niet genoeg blàlkt te zlln om
tot aanschaf van de Vacuumcle|| over te gaan;
- dat thana tot aanschaf van (1) eea |et & |rg Vacuumcàe|| tot een
bedrag van f. 4.540 63 wordt overgega|;
Gelet opr
artikel 7 van de Compt|lllteltsvero|ïng;
111:F: XFJr>WOX|:
hèt op de be|ilfsbegfoting van de Lu|thavendi|st voor het
dlenstjaar 1987 onder post no. 304.01 bes|slhnnm krediet met
f. 2.600,- te veràagen en post no. 303.01 met dat zelfde bedrag
te verhogen om de xanschaf van een (1) Wet & Dry Vacuu|le|er
ten behoeve van de Luch|avendi|st te doen plaatsvlnaon;
te bepalen dat dit Lands|sluit in het àfkondlg|g|l| van Aruba wordt opgenomen.
Gegeven te oranjeat|y l Junà 1988
F. B. Troap
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De minlster van Vervoer & Communl|tle,
A. Bermudez
Afschrlft dezes te &enden aan:
- de Algemene Rekonkn|r;
- de Direkteur glrektie Fihanciën (3x) BD
- de Dlrekteur Dlrektle Wetgevlng;
- de Luchthav|ester;
- de voorzïtter van de Staten.
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