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1988 No.108
AFKONDIGINGSBLAD
VAN
ARUBA
L|dsverordenlng van 11 augustus 1988 tot vaststelling van de begrotlng van de Dienst Openbare Werken voor het dienstlaar 1988.
Uitgegeven, 9 september 1988
De mlnlster van Justitie,
6. J. Vos
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IN NAM| DER KONINGINI
DE œll7E|lm van Arubay
In overweging genomen hebbende:
d|t het noodz|elilk is de begrotlng van de Dlenst Openbare Werken
voor het dienstjaar 1988 vast te stellen;
Gelet op:
artlkel V. 12, eerste lïd' van de Staatsregeling van Aruba;
Heeft, de Raad van Advies gehoord met gemeen overleg der Staten, vastgesteld o|dersta|de l|dsverorden|g:
Artikel 1
De begroting van de Dlenst Openbare Werken voor het dienstjaar
1988 wordt vastgesteld als volgt:
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Artlkeà 2
1. Bil gemeenscha|elijke besch|ing van de minlsters van Publleke Werken en van Financiën |lnnen af- en overs|rilv|g| vorden
tpegepast op de door de Staten beschikba|gestelde kredieten op de
posten van lasten'van de begroting, met dlen verstande dat zodanige
overac|ijvâng niet kan geschleden op posten wegens bezoldiging| en
wegens subsldies en dat deze bovendien voor elke post beperkt blljft
tbt tien ten honderd van de aanv|elilk begrote lasten op deze
plst.
2. In het geval de overs|rljv|g van tien ten honderde bedoeld
in het eerste lid, mlnder bedraagt dan Af. 300e-, is een overschrijving tot Af. 300,- toegelaten, hetgeen eveneens van toepasslng is,
indien de raming P.M. is gesteld.
Artlkel 3
Alle uitga|posten, voorkom|de in afdeling 11 van de begrotinge |tnnen; voor zover ten laste van het dienstjaar geen vorderingen zijn onstaan tot het volle bedrag der op dle uitgaafpoat|
geraamde sommen, voor het restant bij in het |ondlgingsblad van
A M'ha op te nemen land|esluit worden toegevoegd aan de ultgaafppsten van de afdelïng 11 van de begrotlng van het volgende jaar op
de wljzez omschreven in artlkel 8 van de Compt|iliteitsverord|ing.
Artikel 4
Van de beschï|lng|, bedoeld in het eerste lld van artlkel 2,
en de l|dsbeslult|z bedoeld in artlkel 3, wordt afschrift gezonden
aan de Staten.
Gegeven te Qr|jestad, 11 augustus 1988
F. B. Tromp
De minister van Publieke Werken,
F. ;. J. Booi
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De minister van Flnanciïn
A. W. Engelbrecht
De minister van Justitie,
E. J. Vos
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