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AFKONDIGINGSBLAD
VAN
ARUBA
1988 No. 72
LàNDS|SLBIT van 31 Juàâ 1987, no. 18, houdende de goedkeur|g van
het op de begrœttng voor het dlenstja| 1986, onder arttkel 303.07
beschlkba|gegteàde kre|ièt ad. f. 20.090,- voor aankoop van energàe
besp|ende lampen over te bevelen naar het dienstla| 1987 en wel
onder het alsnog op te neman artikeànu|| 303.07 met de Jmschrilvlng HAankoop energi|esp|ende lampenl'.
7itgegev|, 22 Junl 1988
De minigter van Justltley
E.J. Vos
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Pagina 2 Af|ndlging|lad van Araba 1988, n0.72
DE œtrcRlqst| van Aruba'
op voordracht van de minister van Vervoer en Ccmm|lcatie en in
overeenste|ïng met de mtnlster van Ftnanclën;
Ove|egende:
- dat vervan gïng van all e nincandes cent'' l en van de vertrek- en
al
aanko|thal door energi|esp|ende àampen thans mede in het kader
van bezuinigïng noodz|eàilk 1s;
* dat in de begroting van de Luchthavendienst voor het dienstjaar
1986, onder artâkel 303.07 hiervoor kredïet ad. f. 29.000.* is
opg|rgcht;
- dat en het dienstlaar 1986 geen vœrd|ingen ten laste van voornoerd artikel zljn ontstaan;
- dat tbans tot aanschaf wordt overgegaan van in totaal 380 energiebesparende lampen.
Gelet op:
artikeà 8 van de Compt|ïllteltsvero||ing:
HEEFT GUED|EVOND|:
1. het op de begrotâng voor het dlenstjaar 1986, onder artikel
303.07 beschikba|gestelde kredlet ad. f. 20.0O0e- vœor aankoop
van energle|ap|ende àampen over te hevelen naar het dlenstlaar
1987 en wel onder het alsnog op te nemen artikelnu|er 303.07
Met de |schrijving llaankoop energiebes||de lampenlo
2. te bepalen dat dlt l|dsbesluit in het |ondlglngsbl| van Aruba wordt opgenomen.
Gegeven te Oranjest|e 31 Juài 1987
F. B. Tromp
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De minlster vdn Vervoer en Co|icatie
A. Bermudez
Afachrift dezes te zenden aan)
- Algemene Rekon|mer;
- de Direkteur Direktâe Wetgevlng;
- de Luchthaven|est|;
- de Voorzïtter der Staten van Aruba;
- de Dlrekteur Direktie der Flnanciën (BZ/C'#).
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