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AFKONDIGINGSBLAD
VAN
ARUBA
LAV||SLUIT van 11 mei 1988 no. 23, houdende de goe|euring van het
op |e begrotlng voor het dienatla| 1987, onder artikel 04.02.74.20
nog beschlkb|e krediet ad. f. 2.074 50 voor me|âlaïr en kantoor|cbines ov.r te hevelen naar het dlenstla| 1988 en wel onder het
artikeln|er 04.02.74.20 met de oms|rijvfng H|eubïl|r en kantoormach|esll
Ultgegevena 25 mel 1988
De mlnister van Justltie
en Volkagezon|eâd
S. J. Vos
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DE G0||ERN|ëR van Aruba,
Op voordracht van de Minister van Financ|ën;
overweg|de:
- dat aanschaf van een grafi|che prlnter tb.v. de Dlrektie dar Belastângen thans uïterst noodza|lilk ls;
- dat in het dlenstjaar 1987 op post 04.02.74.20 voor aan|chaf van
een computer met bijbehoren een bedrag van f. 15.000 - ls opgebracht;
* dat in Net |lenstjaar 1987 ten laste van voornoe|| artikel vorderingen zïjn ontstaan tot een bedrag van f. 12.925 50 weshllve een
kredfet resteert van f. 2.074 50J
- dat thans tot aanachaf van een grafâsche printer wordt overgega|;
Oeàet op:
ar:1ke1 8 van de Co|t|ïllteitsve|||lng;
HEEFT œFlGvoKl|:
1. het op de begroting voor het dlenstlaar 1987 onder artlkel
04.02.74.20 nog beschlk|me kredlet ad. f. 2.074 50 voor lfmeubllalr en kantoorma|ànes over te hevelen naar |mt dlenstlaar 1988
en wel onder het artlkeln|r |.02.74.29 met de omschrijv|g
n|eubllair en kantoorma||es''
;
2. te bepalen dat dlt la|abeslult in het Afkondlg|g|l| van Aruba wor;t opgenoman.
Oranjest|e 11 me: 1988
F. 3. Trop|
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Pag
De Xlnister van Flnanclën,
A. W. Engelbrecht
Afschrift dezes te aenden aanz
- de Algemene Rekenka|r;
- de Dlrekteur Dlrektle Finapciën (D.P./deCI./S.L./B.Z.)
- de Direkteur Direktie @etgevlng;
- de Dlrekteur der Beàasting|;
- de Voorzitter der Staten van Aruba.
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